
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.46020 (2016/X)

Lidstaat Polen

Referentie lidstaat PL

Naam van de regio (NUTS) Podkarpackie
Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno

Benaming van de steunmaatregel 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

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

• 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) 

Soort steun ad-hoc steun

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Datum steunverlening vanaf 03.03.2016

Betrokken economische sector(en) Productie en distributie van elektriciteit; gas; stoom en gekoelde
lucht
Winning; behandeling en distributie van water
Afvalwaterafvoer
Inzameling; verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
Sanering en ander afvalbeheer

Soort begunstigde Uitsluitend grote ondernemingen

Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun PLN 0 6300 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen 

 
 



Doelstellingen Maximum
steunintensiteit (in %)

of maximum
steunbedrag (in

nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Investeringssteun voor energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling
(art. 46)

45 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/ochrona-srodowiska/niska-emisja/program-kawka/


