
A tagállamok által közölt információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyúj-
tott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 5-i 2204/2002/EK bizottsági

rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/C 306/05)

Támogatás száma XE 30/06

Tagállam Lengyelország

Régió Województwo pomorskie — kod NUTS PL63
Miasto Słupsk — kod NUTS PL631

A támogatási program címe Słupsk város önkormányzatának 2005. június 29-i XLII/521/05 sz. rendelete
az új munkahelyek létrehozásával kapcsolatban engedélyezett ingatlanadó-
mentességről, amelyet Słupsk város önkormányzatának 2006. május 31-i
XLII/740/06 sz. rendelete módosított

Jogalap 1. Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
z późn. zm. oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych z późn. zm.

2. Uchwała nr XLII/521/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005
roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z two-
rzeniem nowych miejsc pracy zmieniona Uchwałą nr LVII/740/06 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2006 roku

A program alapján tervezett éves
kiadás

Teljes éves összeg Évi 0,125 millió EUR
Összesen 0,1875 mil-
lió EUR

Garantált kölcsönök

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(5) bekezdése, valamint
5. és 6. cikke alapján

Igen

Végrehajtás idõpontja 2006. június 20.

A végrehajtás időpontja 2006. december 31-ig

A támogatás célja A 4. cikk alapján: munkahelyteremtés Igen

Az 5. cikk alapján: hátrányos helyzetű vagy fogyaté-
kossággal élő munkavállalók felvétele

Nem

A 6. cikk alapján: fogyatékossággal élő munkavál-
lalók foglalkoztatása

Nem

Érintett gazdasági ágazat – Foglalkoztatásra nyújtott támogatásra jogosult
valamennyi ágazat (1)

Igen

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Urząd Miejski w Słupsku

Plac Zwycięstwa 3, PL-76-200 Słupsk

Egyéb információ Ha a program közösségi alapokból társfinanszírozott, kérjük, egészítse ki a
következő mondattal:
A támogatási program társfinanszírozásának alapja (hivatkozás)

A Bizottságnak történő előzetes beje-
lentéshez kötött támogatás

A rendelet 9. cikkével összhangban Igen

(1) Kivéve a hajógyártást, illetve minden olyan más ágazatot, amelyre speciális szabályok vonatkoznak az adott ágazatban nyújtott összes
állami támogatásra vonatkozó rendeletek és irányelvek értelmében.
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