
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.46020 (2016/X)

Stat membru Polonia

Numărul de referință al statului membru PL

Numele regiunii (NUTS) Podkarpackie
Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

Denumirea măsurii de ajutor Pomoc dla zadania pn. : Likwidacja lokalnej kotłowni opalanej
paliwem stałym przy ul. Fredry 12 w Krośnie wraz z
podłączeniem budynków do wybudowanej w tym celu miejskiej
sieci ciepłowniczej

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

• art. 400b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). •
Umowa o udostępnienie środków w ramach programu
priorytetowego nr 795/2014/WF/KU/US z dnia 26.11.2014r. (
umowa pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW) • Umowa o
dofinansowanie NR 1/2016/OA/K/DK z dnia 18.03.2014r. (
umowa pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Miasto Krosno) 

Tipul măsurii ajutor ad hoc

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Data acordării ajutorului Începând cu data de 03.03.2016

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică; gaze; apă
caldă şi aer condiţionat
Captarea; tratarea şi distribuţia apei
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea; tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de
recuperare a materialelor reciclabile
Activităţi şi servicii de decontaminare

Tipul de beneficiar Numai întreprinderi mari

Valoarea totală a ajutorului ad hoc acordat
întreprinderii

PLN 0 6300 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 



Obiective Intensitatea maximă a
ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții în favoarea sistemelor de termoficare și răcire
centralizată eficiente din punct de vedere energetic (articolul 46)

45 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/niska-emisja/program-kawka/


