
Zestawienie informacji dotyczących pomocy państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem
Komisji nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustana-
wiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przed-
siębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produk-

tami rybołówstwa

(2006/C 98/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr Programu Pomocowego: XF 5/2005

Zestawienie informacji: w dekretach regionalnych nr 3438/03 i 2515/04 region Kampania przyjął „Pro-
gramma Generale di attuazione delle misure nell'ambito del VI Piano Triennale della pesca e
dell'acquacoltura” (Ogólny Program wprowadzania środków w ramach Szóstego Trzyletniego Planu dla
rybołówstwa i akwakultury) obejmujący swoim zakresem następujące działania:

Umowy dotyczące programu (centrum usług i gromadzenia danych)

Kampanie promujące

Uwagi wyjaśniające: Umowy dotyczące programu i działania promujące są działaniami wyłączonymi z
obowiązku zgłoszenia określonego w art. 3 rozporządzenia nr 1595/04 i mogą być przerwane zgodnie z
poniższą tabelą:

Cel Działania Adresaci

Realizacja wszystkich działań związa-
nych z pomocą techniczną i doradz-
twem mających na celu wspieranie
rozwoju przedsiębiorstw oraz popie-
ranie technologii innowacyjnych i
technik zrównoważonego rybołów-
stwa przyjaznego dla środowiska,
wywierających mniejszy wpływ na
środowisko.

Baza danych uwzględniająca
wszystkie wymogi programowania
na szczeblu regionalnym oraz oceny
programów.

Podmioty działające we właściwym
sektorze.

Usługi związane z doradztwem i
pomocą techniczną świadczone na
rzecz podmiotów działających w
sektorze (centra usług).

Podmioty działające we właściwym
sektorze.

Szkolenie i doradztwo w celu ukierun-
kowania i zwiększenia możliwości
ekonomicznych i zawodowych
osiągalnych w ramach sektora
morskiego w Kampanii.

Działania związane ze szkoleniem i
doszkalaniem podmiotów sektora z
uwzględnieniem obowiązujących
przepisów i możliwości produkcyj-
nych w sektorze rybołówstwa (centra
usług).

Podmioty działające we właściwym
sektorze.

Rozwój i promowanie rybołówstwa i
akwakultury oraz produkcji ryb na
szczeblu regionalnym i lokalnym.

Działania związane z promocją i
rozpowszechnianiem produktów
rybołówstwa i turystyki wędkarskiej
na szczeblu regionalnym.

Podmioty działające we właściwym
sektorze.

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Kampania

Nazwa programu pomocy: VI trzyletni plan dla rybołówstwa i akwakultury

Podstawa prawna:

Legge nazionale 41/82

DM del 25.5.2000

Planowane w ramach programu roczne wydatki:

581 136,02 EUR w tym:

— Umowy dotyczące programu: 373 622,28 EUR;

— Promocja: 207 513,74 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % wydatków

Data realizacji: 10 dni roboczych od dnia przekazania formularza określonego w załączniku I do
rozporządzenia (WE) nr 1595/2004 do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art.
16 ust. 1 tego rozporządzenia
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Czas trwania programu: cztery lata (jeden rok dłużej w następstwie kompleksowych zmian w podziale
zasobów finansowych na 2003 r. przyjętych w dekrecie regionalnym nr 2515/04)

Cel:
— realizacja wszystkich działań związanych z pomocą techniczną i doradztwem mających na celu wspie-

ranie rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie technologii innowacyjnych i technik zrównoważo-
nego rybołówstwa przyjaznego dla środowiska, w celu poprawy warunków realizacji działań struktural-
nych współfinansowanych przez Unię Europejską, a także utworzenia na szczeblu regionalnym bazy
danych dla statystyk dotyczących rybołówstwa w celu wspierania działań związanych z planowaniem
w zakresie rybołówstwa;

— szkolenie i doradztwo w celu ukierunkowania i zwiększenia możliwości ekonomicznych i zawodowych
osiągalnych w sektorze morskim w Kampanii;

— rozwój i promowanie rybołówstwa i akwakultury oraz produkcji ryb na szczeblu regionalnym i
lokalnym

Odnośne artykuły:
— artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1595/04 (działania określone zgodnie z lit. h) i k) art. 15 ust. 3

rozporządzenia 2792/99);

— artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1595/04 (działania określone zgodnie z art. 14 i pkt 3 załącznika III
do rozporządzenia 2792/99).

Sektory gospodarki: sektor rybołówstwa morskiego i akwakultury

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Regione Campania
Area generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Adres internetowy: www.regione.campania.it/agricoltura

Nr programu pmocowego: XF 6/2005

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Puglia

Nazwa programu pomocy: „Invito alla presentazione di una
proposta di Accordo di Programma nel settore della pesca e
dell'acquacoltura” (Zaproszenie do składania propozycji Umów
dotyczących programu w sektorze rybołówstwa i akwakultury),
zgodnie z ramami prawnymi dotyczącymi środków regional-
nych IV Trzyletniego Planu dla rybołówstwa i akwakultury —
Umowy dotyczące programu

Podstawa prawna:

Legge 17 febbraio 1982 n. 41, art. 20, comma 3 lettera b),
modificata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 165;

D.M. 25.5.2000, recante l'attuazione del VI Piano Nazionale
della Pesca e Acquicoltura.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Przewidziana roczna kwota wydatków w ramach
programu wynosi 575 978 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi 100 % wydatków uznanych za kwalifi-
kujące się

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie po opubli-
kowaniu w Bollettino Ufficiale della Regione (Regionalny Dziennik
Urzędowy), w ciągu 10 dni roboczych od daty wysłania niniej-
szego formularza, zgodnie z przepisami art. 16 rozporządzenia
(WE) nr 1595/2004

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Dwa lata

Cele nadrzędne i drugorzędne:

— Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze
rybołówstwa i akwakultury poprzez zatwierdzanie umów
dotyczących programu zawieranych ze stowarzyszeniami
danej kategorii (AGCI Pesca, Federcopesca, Federpesca, Lega
Pesca, UNCI Pesca), maksymalnie na okres 24 miesięcy;

— Opracowanie metodologii i modeli referencyjnych w odnie-
sieniu do pomocy w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
przy szerszym upowszechnieniu zamierzonych wyników
wśród podmiotów omawianego sektora, które złożyły
wniosek o pomoc

Odniesienia (art. 4-12) oraz kwalifikujące się koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną:

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004 obejmuje
omawiany program pomocy.

Kwalifikujące się wydatki są następujące:

— Ogólne wydatki związane z zarządzaniem (wydatki na
wynajem, telefon, elektryczność, ogrzewanie i sprzątanie)
bezpośrednio związane z realizacją projektów objętych
Umową dotyczącą programu;

— Koszty podróży (transport, zakwaterowanie, wyżywienie)
bezpośrednio związane z realizacją projektów objętych
Umową dotyczącą programu;

— Towary konsumpcyjne niezbędne do realizacji projektów
objętych Umową dotyczącą programu;
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— Wyposażenie biurowe bezpośrednio związane z realizacją
projektów objętych Umową dotyczącą programu;

— Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników bezpo-
średnio zaangażowanych w realizację projektów objętych
Umową dotyczącą programu;

— Wydatki związane z organizacją seminariów informacyj-
nych oraz upowszechnianiem informacji;

— Koszty związane z utworzeniem Regionalnego Obserwato-
rium dla potrzeb rybołówstwa i akwakultury (Osservatorio
Regionale della Pesca e acquacoltura);

— Ogólne koszty opracowania projektów, koordynacji i
procedur sprawozdawczych (maksymalnie 5 %);

— Inne koszty, odpowiednio wyszczególnione, bezpośrednio
dotyczące wprowadzania jednego lub kilku punktów okreś-
lonych w art. 4, bezpośrednio związane z realizacją
projektów objętych Umową dotyczącą programu.

Kwalifikujące się koszty w ramach omawianego programu
pomocy odnoszą się do przepisów rozporządzeń nr 2792/1999
i 1685/2000 z późniejszymi zmianami.

Sektory gospodarki: Sektory objęte omawianym programem
pomocy są określone w art. 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE)
nr 2792/1999, np. rybołówstwo morskie, akwakultura, prze-
twórstwo i wprowadzanie produktów rybołówstwa na rynek

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Odpowie-
dzialność za zarządzanie Umową dotyczącą programu
spoczywa na administracji regionu Puglia — Assessorato
all'Agricoltura, Acquacoltra, Alimentazione, Riforma Fondiaria,
Foreste, Caccia e Pesca (Regionalny Wydział ds. rolnictwa,
akwakultury, żywności, reformy rolnej, lasów, łowiectwa i
rybołówstwa — Sektor łowiectwa i rybołówstwa).

Odpowiedzialność za zarządzanie etapami realizacji związa-
nymi z programowaniem finansowym i przyjmowaniem wnio-
sków o pomoc spoczywa na Sektorze łowiectwa i rybołówstwa,
tymczasowe kierownictwo sprawuje dr Giuseppe Leo, a urzęd-
nikiem odpowiedzialnym jest dr Giovanni Ninivaggi.

Dokumentację udostępnia wnioskodawcom

Regione Puglia
Settore Caccia e Pesca
Via Caduti di tutte le Guerre 13
I-70126 Bari

Zarządzający: dr Giuseppe Leo

e-mail: cacciapesca@regione.puglia.it

Urzędnik odpowiedzialny: dr Giovanni Ninivaggi

e-mail: cacciapesca@regione.puglia.it

Zaproszenie do składania propozycji Umów dotyczących
programu w sektorze rybołówstwa i akwakultury zostanie
opublikowane w Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(Dzienniku Urzędowym Regionu Puglia) i udostępnione na
stronie internetowej regionu — www.regione.puglia.it

Nr programu pomocowego: XF 7/2005

Zestawienie informacji: Środek będący przedmiotem niniej-
szej noty informacyjnej jest uzupełnieniem ustawy regionalnej
nr 23 z dnia 20 maja 1996 r. ze zmianami.

Zrzeszeniom regionalnym sektora rybołówstwa morskiego
przyznawana jest w ramach środka pomoc na realizację
programów pomocy technicznej. Region jest określony jako
podmiot promujący i realizujący inicjatywy dotyczące promo-
wania sektora rybołówstwa i akwakultury

Noty wyjaśniające: W załączeniu znajduje się tekst ustawy
regionalnej zatwierdzonej przez Consiglio Regionale (Rada Regio-
nalna) na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2005 r.

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Liguria

Nazwa programu pomocy: Zmiany i uzupełnienia do ustawy
regionalnej nr 23 z dnia 20 maja 1996 r. (działania regionalne
na rzecz promowania i rozwijania działalności dotyczącej
rybołówstwa morskiego i akwakultury morskiej), zmienionej i
uzupełnionej ustawą regionalną nr 30 z dnia 7 sierpnia 1997 r.

Podstawa prawna: Normativa nazionale: Legge regionale 20
maggio 1996 n. 23 e s.m. «Interventi regionali per
l'incentivazione ed il consolidamento delle attività della pesca e
dell'acquacoltura marittima» — Aiuto di Stato N 414/96-Italia
(Liguria)

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Kwota
orientacyjna, określona na podstawie rocznych środków budże-
towych:

— Pomoc techniczna — około 200 000 EUR rocznie;

— Promowanie — około 100 000 EUR rocznie.

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc techniczna:
poziom pomocy publicznej zgodnie z rozporządzeniem
nr 2792/99 — załącznik IV, tabela 3:

— 100 % (grupa 1 — działania realizowane przez podmioty
działające w omawianym sektorze, bez wkładu finansowego
beneficjentów prywatnych), w przypadku działań we
wspólnym interesie;

— do 40 % (grupa 3 — działania realizowane przez podmioty
działające w omawianym sektorze, z wkładem finansowym
beneficjantów prywatnych), w przypadku działań będących
przedmiotem indywidualnego zainteresowania.

Promowanie: poziom pomocy publicznej zgodnie z rozporzą-
dzeniem nr 2792/99 — załącznik IV, tabela 3:

— 100 % (grupa 1 — promowanie i poszukiwanie nowych
rynków zbytu, bez wkładu finansowego beneficjentów
prywatnych, art. 14), w przypadku działań we wspólnym
interesie;

— do 40 % (grupa 3 — promowanie i poszukiwanie nowych
rynków zbytu, z wkładem finansowym beneficjentów
prywatnych), w przypadku działań będących przedmiotem
indywidualnego zainteresowania.
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Data realizacji: Od piętnastego dnia po opublikowaniu ustawy
regionalnej w Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (Dziennik
Ustaw regionu Liguria)

Czas trwania programu: Do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy:

— tworzenie struktury wsparcia na rzecz programowania
regionalnego w celu wspierania rozwoju i pomocy dla
małych i średnich przedsiębiorstw poprzez podejmowanie
działań przede wszystkim we wspólnym interesie, związa-
nych z:

— dostępem pracowników sektora rybołówstwa do szkoleń
technicznych, ekonomicznych i handlowych;

— promowaniem środków technicznych związanych z
ochroną zasobów;

— promowaniem środków technicznych zmierzających do
poprawy warunków pracy;

— tworzenie wartości dodanej poprzez poprawę i kontrolę
jakości, odtworzenia historii produktu, warunków sanitar-
nych, doświadczenia z zakresu technik innowacyjnych.

Inne cele: Promowanie konsumpcji gatunków nadwyżkowych.

Odniesienie i kwalifikujące się koszty objęte programem:

Pomoc techniczna: art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004;

Promowanie: art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004

Sektory gospodarki: Przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa
morskiego i akwakultury.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura e Turismo
Ufficio Allevamento, Caccia, Pesca
Via D'Annunzio, 113
I-16121 Genova

Adres internetowy: www.regione.liguria.it

Nr programu pomocowego: XF 9/2005

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Puglia

Nazwa programu pomocy: Zaproszenie do składania wnio-
sków o dofinansowanie dotyczące promowania działalności
związanej z rybołówstwem i wykorzystania produktów
rybnych zgodnie z ramami prawnymi dla środków regional-

nych IV Trzyletniego Planu dla rybołówstwa i akwakultury —
Promowanie

Podstawa prawna:

Legge 17 febbraio 1982 n. 41, modificata dalla Legge 10
febbraio 1992 n. 165

Decreto legislativo n. 154/2004

D.M. 25.5.2000 recante l'attuazione del VI Piano Nazionale
della Pesca e acquicoltura

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach
programu wynosi 218 355,32 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi 100 % wydatków kwalifikujących się.

Maksymalna kwalifikująca się kwota wynosi 145 000 EUR na
każdy projekt (sto czterdzieśći pięć/00)

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie w dniu
jego opublikowania w Bollettino Ufficiale della Regione (Regio-
nalny Dziennik Urzędowy) i, w każdym przypadku, w ciągu 10
dni roboczych od daty wysłania niniejszego formularza,
zgodnie z przepisami art. 16 rozporządzenia (WE)
nr 1595/2004

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Dwa lata

Cele nadrzędne i drugorzędne: Podnoszenie świadomości
konsumentów w zakresie produktów rybołówstwa oraz stwo-
rzenie nowej wspólnej kultury rybołówstwa i związanych z nią
prac.

Odniesienie (art. 4-12) oraz kwalifikujące się koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną:

Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004 obejmuje
program pomocy, o którym mowa.

Działania kwalifikujące się do pomocy są związane z promowa-
niem działalności dotyczącej rybołówstwa i wykorzystaniem
produktów rybnych poprzez wspólne inicjatywy mające na
celu promowanie i poszukiwanie nowych rynków zbytu dla
produktów rybołówstwa i akwakultury, w szczególności:

1. Kampanie promujące i upowszechniające informacje, w tym
kampanie zwracające szczególną uwagę na jakość i/lub
różnorodność oferty;

2. Badania rynku oraz sondaże w zakresie konsumpcji i rynku;

3. Działania związane z certyfikacją jakości, opracowaniem
specyfikacji, wykorzystaniem miejsc pochodzenia i
wyrobów tradycyjnych.
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Kwalifikujące się wydatki są następujące:

— Ogólne wydatki związane z zarządzaniem (wydatki na
wynajem, telefon, elektryczność, ogrzewanie i sprzątanie)
bezpośrednio związane z realizacją projektów (maksy-
malnie 8 %);

— Koszty podróży (transport, zakwaterowanie, wyżywienie)
bezpośrednio związane z realizacją projektów;

— Towary konsumpcyjne niezbędne do realizacji projektów;

— Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników bezpo-
średnio zaangażowanych w realizację projektów;

— Wydatki związane z organizacją seminariów informacyj-
nych oraz upowszechnianiem informacji;

— Ogólne koszty opracowania projektów, koordynacji i
procedur sprawozdawczych (maksymalnie 4 %);

— Inne koszty, odpowiednio wyszczególnione, bezpośrednio
związane z realizacją projektów.

Kwalifikujące się koszty w ramach omawianego programu
pomocy odnoszą się do przepisów rozporządzeń (WE)
nr 2792/1999 i (WE) nr 1685/2000 z późniejszymi zmianami

Sektory gospodarki: Sektory objęte omawianym programem
pomocy są określone w art. 14 rozporządzenia (WE)
nr 2792/1999 „Znalezienie oraz promowanie nowych rynków
zbytu”

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Odpowiedzialność za zarządzanie zaproszeniem do składania
wniosków o dofinansowanie o dotyczące promowania działal-
ności związanej z rybołówstwem i wykorzystania produktów
rybnych w regionie Puglia spoczywa na administracji regionu
Puglia Assessorato all'Agricoltura, Acquacoltra, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Foreste, Caccia e Pesca (Dyrekcja Regionalna
ds. rolnictwa, akwakultury, żywności, reformy rolnej, lasów,
łowiectwa i rybołówstwa). — Sektor ds. rybołówstwa i
łowiectwa.

Odpowiedzialność za zarządzanie poszczególnymi etapami
realizacji związanymi z programowaniem finansowym i przy-
jmowaniem wniosków o pomoc spoczywa na Sektorze
łowiectwa i rybołówstwa, tymczasowe kierownictwo sprawuje
dr Giuseppe Leo, a urzędnikiem odpowiedzialnym jest dr
Giovanni Ninivaggi.

Dokumentację udostępnia wnioskodawcom

Regione Puglia
Settore Caccia e Pesca
Via Caduti di tutte le Guerre, n. 13
I-70126 Bari

Zarządzający: Dr Giuseppe Leo

e-mail: cacciapesca@regione.puglia.it

Urzędnik odpowiedzialny: Dr Giovanni Ninivaggi

e-mail: g.ninivaggi.pesca@regione.puglia.it

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie
dotyczące promowania działalności związanej z rybołówstwem
i wykorzystania produktów rybnych zostanie opublikowane w
BURP (Dziennik Urzędowy Regionu Puglia) i udostępnione na
stronie internetowej regionu Puglia — www.regione.puglia.it.

Nr programu pomocowego: XF 10/2005

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: „Rozporządzenie ustanawiające
kryteria i sposoby realizacji działań określonych w art. 6 pkt
15 ustawy regionalnej nr 14 z dnia 20 sierpnia 2003 r.
mających na celu zmniejszenie wpływu na środowisko
urządzeń intensywnego rybołówstwa stosowanych w wodach
słodkich.”

Podstawa prawna:

Legge 21 maggio 1998, n. 164 concernente misure in materia
di pesca e di acquacoltura

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 «Assestamento del
bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-
2005 ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 16 aprile
1999, n. 7»

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: fi-
nansowana dotacja wynosi 222 503,27 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: maksymalna kwota
pomocy wynosi 40 % kwalifikujących się wydatków

Data realizacji: 30 marca 2004 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31 grudnia 2005 r.

Cel pomocy: wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw
specjalizujących się w hodowli ryb w wodach słodkich poprzez
pomoc na inwestycje mające na celu redukcję wpływu na
środowisko urządzeń intensywnego rybołówstwa.

Odniesienie do pomocy zawiera art. 11 rozporządzenia (WE)
nr 1595/2004
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Kwalifikujące się działania (typologia):

— urządzenia i/lub sprzęt służący do natleniania wody;

— urządzenia i/lub wyposażenie (składające się ze sprzętu
elektronicznego i szczególnego oprogramowania) służące
do monitorowania parametrów fizyko-chemicznych wody;

— urządzenia i/lub wyposażenie służące do redukcji zawieszo-
nych cząstek stałych i/lub innych zanieczyszczeń organicz-
nych;

— urządzenia i/lub wyposażenie służące do dystrybucji
pokarmu w celu poprawy wskaźnika konwersji żywności;

— urządzenia i/lub sprzęt służący do recyrkulacji wody;

— urządzenia i/lub wyposażenie służące do ochrony zbior-
ników do hodowli ryb.

— inne urządzenia i/lub wyposażenie mające na celu zmniej-
szanie wpływu na środowisko

Sektory gospodarki: akwakultura

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna
Servizio pesca e acquacoltura
Via Caccia, 17
I-33100 Udine

Adres internetowy: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/
bur.htm

Inne informacje: Zgodnie z przepisami art. 17 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1595/2004 program pomocy może być
uważany za zgodny ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art.
87 ust. 3 lit. c) Traktatu i zwolniony z obowiązku notyfikacji
jeżeli spełnia wszystkie warunki ustanowione w art. 3 wyżej
wymienionego rozporządzenia, z wyjątkiem wymogów przewi-
dzianych w ust. 1 i ust. 2 lit. b) i c) tego artykułu.

Nr programu pomocowego: XF 11/2005

Państwo Członkowskie: Hiszpania. Ministerstwo Rolnictwa,
Rybołówstwa i Żywności

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na rzecz rozwoju techno-
logicznego sektora rybołówstwa i akwakultury

Podstawa prawna: ORDEN APA/2747/2004, de 29 de julio,
por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria
de ayudas al desarrollo tecnológico pesquero y acuícola.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Maksymalna kwota pomocy wynosi 120 000 EUR
rocznie (sto dwadzieścia tysięcy euro rocznie). Podział tej
kwoty jest następujący:

a) projekty w zakresie teledetekcji i echolokalizacji:
40 000 EUR rocznie (czterdzieści tysięcy euro rocznie),

b) projekty innowacyjne związane ze sprzętem: 40 000 EUR
rocznie (czterdzieści tysięcy euro rocznie),

c) projekty związane z odzyskiem i przetwarzaniem odpadów:
40 000 EUR rocznie (czterdzieści tysięcy euro rocznie).

Maksymalna intensywność pomocy: Kwota każdej przy-
znanej dotacji nie może przekraczać 40 000 EUR rocznie na
okres 3 lat i nie może w żadnym wypadku przekraczać 100 %.
Nie kwalifikują się bieżące koszty operacyjne.

Data realizacji: styczeń 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Projekt będący przedmiotem dotacji może
trwać maksymalnie trzy lata

Cel pomocy: Finansowanie projektów ukierunkowanych na
realizację następujących celów:

1. Poprawa rentowności ekonomicznej i zmniejszenie wpływu
na gatunki objęte ochroną poprzez realizację projektów
innowacyjnych związanych ze sprzętem połowowym.

2. Zmniejszenie wpływu środowiska poprzez projekty odzysku
i przetwarzania odpadów.

3. Zmniejszanie wpływu działań połowowych na gatunki
objęte ochroną poprzez projekty w zakresie teledetekcji i
echolokalizacji.

Należy wskazać, które z artykułów 4-12 są stosowane i
kwalifikowane koszty objęte programem lub pomocą
indywidualną: Artykuł 6. Wszystkie koszty związane z
projektem z wyjątkiem bieżących kosztów operacyjnych
maksymalnie do 40 000 EUR rocznie w ciągu 3 lat

Sektory gospodarki: Organizacje producentów w zakresie
rybołówstwa, zrzeszenia rybaków, przedstawiciele stowarzy-
szeń przedsiębiorców sektora rybołówstwa i akwakultury oraz
organizacje pozarządowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaria General de Pesca Marítima
Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros
C/ José Ortega y Gasset, 57
E-28006 Madrid

Strona internetowa: http://www.mapya.es/JACUMAR
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Nr programu pomocowego: XF 12/2005

Uwagi wyjaśniające: Program Distinctly Cumbrian (produkty
rybołówstwa i akwakultury) został stworzony na mocy
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1595/2004 w sprawie stoso-
wania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się
produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu
produktów rybołówstwa

Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Organy administracyjne odpowiedzialne za program

a) Odpowiedzialny urzędnik Agencji:

Pauline Herbert
Distinctly Cumbrian
Rural Enterprise Centre
Redhills
Penrith CA11 0DT
Cumbria
Tel.: (44-768) 89 15 55
Fax: (44-768) 89 26 66
E-mail: Pauline@crea.co.uk

b) Osoba kontaktowa:

Jacinta Vaz
Fisheries Structures Division
Defra
Area 6D, 3 — 8 Whitehall Place West
London SW1A 2HH
United Kingdom
Tel.: (44-207) 270 80 42
Fax: (44-207) 270 80 19
E-mail: Jacinta.vaz@defra.gsi.gov.uk

Region: Cumbria Rural Enterprise Agency

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Program Distinctly Cumbrian
(produkty rybołówstwa i akwakultury)

Podstawa prawna: Regional Development Agencies Act
1998, Section 5

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Maksymalny budżet przeznaczony na program wynosi
2,9 mln GBP. Kwota ta obejmuje koszty administracyjne i
zatrudnienia urzędników realizujących działania w ramach
programu. Przewidywane wydatki roczne wynoszą:

GBP

Okres do dnia 30.6.2005 0,800

Rok do dnia 30.6.2006 1,200

Rok do dnia 30.6.2007 0,900

Ogółem 2,90

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc wypłacana jest
w formie dotacji gotówkowych na podstawie przedłożenia
zatwierdzonej faktury. Nie wypłaca się pomocy w żadnej innej
formie.

Maksymalna intensywność pomocy wyniesie 40 % w odnie-
sieniu do każdego zatwierdzonego projektu (i 40 % w odnie-
sieniu do każdej kwalfikującej się pozycji w ramach danego
projektu) do maksymalnej kwoty wynoszącej w przybliżeniu
łącznie 67 000 GBP (100 000 EUR obliczane w dniu listu
ofertowego)

Data realizacji: Program będzie dostępny od dnia 25 maja
2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Program będzie dostępny do dnia 31 grudnia
2006 r. (ostateczny termin składania wniosków upływa z
dniem 30 września 2006 r.)

Obowiązywanie programu Distinctly Cumbrian ma zostać
przedłużone od dnia 31 grudnia 2006 r. do dnia 30 czerwca
2009 r., ale wnioski należy składać na mocy rozporządzeń
mających zastosowanie w tym czasie.

Cel pomocy: Celem programu jest restrukturyzacja i wzmoc-
nienie gospodarki na terenach wiejskich Cumbria poprzez
wspieranie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów
z Cumbria o wartości dodanej.

Program przeznaczony jest dla małych i średnich przedsię-
biorstw i skupia się na przedsiębiorstwach, które mają możli-
wość szerzenia i tworzenia nowych miejsc pracy. Powiązanie
„producentów produktów lokalnych” z charakterystyczną
marką Cumbria mogłoby ułatwić wzrost. Celem projektu jest
usuwanie głównych przeszkód na drodze do wzrostu, jakie
napotykają ci producenci.

Odniesienia (art. 4-12) oraz kwalifikujące się koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną: Pomoc zostanie
udostępniona na mocy art. 8 i 11 rozporządzenia (WE)
nr 1595/2004.

Wydatki kwalifikujące się w ramach programu:

a) koszty budowy, pozyskania lub ulepszania nieruchomości,

b) koszty zakupu lub zakupu w formie leasingu nowych
maszyn i sprzętu, w tym oprogramowania komputerowego
do wartości rynkowej majątku. Inne koszty związane z
umową leasingu (podatek, marża leasingodawcy, koszty refi-
nansowania odsetek, koszty ogólne, koszty ubezpieczenia
itp.) nie stanowią kosztów kwalifikowanych;

c) koszty ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynierów i
opłaty za konsultacje, studia wykonalności, uzyskanie
patentów i pozwoleń, do 12 % wydatków określonych w lit.
a) i b) powyżej.
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Sektory gospodarki: Program będzie przeznaczony wyłącznie
dla przedsiębiorstw specjalizujących się w przetwórstwie i
wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa i akwakul-
tury.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Cumbria Rural Enterprise Agency
Distinctly Cumbrian
Rural Enterprise Centre
Redhills
Penrith CA11 0DT

Odpowiedzialny urzędnik Agencji: Pauline Herbert

Główna osoba kontaktowa ds. pomocy państwa dla rybołów-
stwa w Zjednoczonym Królestwie: Jacinta Vaz

Strona internetowa: www:crea.co.uk

Nr programu pomocy: XF 14/2005

Państwo Członkowskie: Finlandia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną:

Pro Kala ry

Podstawa prawna:

Laki valtion tulo- ja menoarviosta (423/1988); tuki myönne-
tään eduskunnan maa- ja metsätalousministeriölle valtion
vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa antaman yleisen valtuu-
tuksen perusteella kalatalouden edellytysten edistämiseen
tarkoitetusta alamomentista.

Tuen myöntämisessä, valvonnassa ja takaisinperinnässä nouda-
tetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Przyznana zostanie pomoc jednorazowa w wysokości
nieprzekraczającej 7 500 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów kwalifi-
kowanych

Data realizacji: Nie wcześniej niż 4 lipca 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Listopad 2005 r.

Cel pomocy: Wsparcie współpracy międzynarodowej pracow-
ników MŚP i innych pracowników sektora rybołówstwa
(podróż studyjna do Sankt Petersburga)

Odniesienia (art. 4-12) oraz kwalifikujące się koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną:

Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004 (art. 14
rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 oraz załącznik III ust. 3)

Koszty kwalifikowane obejmują ogólne koszty poniesione w
związku z organizacją podróży: wynajem autobusu, usługi
tłumacza, wynajem pomieszczeń konferencyjnych, opłaty za
wykłady, usługi izby handlowej, koszty podróży przewodnika.

Do pomocy nie kwalifikują się indywidualne koszty podróży
poniesione przez jej uczestników. Pomoc nie obejmuje kosztów
operacyjnych beneficjenta.

Sektory gospodarki: Pomoc stanowi wspólne przedsięwzięcie
przemysłu rybnego.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö (Ministerstwo Rolnictwa i
Leśnictwa Finlandii)
Kala- ja riistaosasto (Departament rybołówstwa i łowiectwa)
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto

Strona internetowa: http://www.mmm.fi/kalastus_riista_-
porot/elinkeinokalatalous/tuki/#Kansalliset %20 %20tuet

(strony obecnie w trakcie aktualizacji)

Nr pomocy: XF 15/2005

Uwagi wyjaśniające: Głównym celem wspomnianych inter-
wencji finansowych w sektorze rybołówstwa jest pomoc prze-
znaczona na szkolenie rybaków w zakresie odpowiednich,
prawidłowych i spełniających wysokie standardy technik
produkcyjnych w dziedzinie rybołówstwa, mająca na względzie
ochronę i rozwój rybołówstwa jako tradycyjnej działalności w
gminie Piran. Pomoc państwa jest przyznana na współfinanso-
wanie (subwencje) działań w sektorze rybołówstwa i akwakul-
tury zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1595/2004 i dotyczy
osób prawnych i fizycznych (małe i średnie przedsiębiorstwa
zajmujące się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem na
rynek produktów rybołówstwa), dla których rybołówstwo jest
główną lub jedyną prowadzoną działalnością, lub które zostały
zarejestrowane jako prowadzące działalność związaną z akwa-
kulturą, spełniających wszystkie wymogi prawne dotyczące
prowadzenia takiej działalności

Państwo Członkowskie: Republika Słowenii

Region: Gmina Piran (NUTS 5)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Interwencje w sektorze rybołów-
stwa w gminie Piran
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Podstawa prawna:

— Pravilnik o finančni pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva
ter pridobivanje hrane iz morja v občini Piran (Uradne
objave Primorskih novic, št. 22/2003)

— Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o finančni pomoči za ohranjanje in razvoj ribištva ter
pridobivanje hrane iz morja v občini Piran

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

2005 3 000 000 SIT (12 516 EUR) (*)

2006 3 000 000 SIT (12 516 EUR) (*)

Ogółem 6 000 000 SIT (25 032 EUR) (*)

(*) Sprawozdanie krajowego biura ds. analizy makroekonomicznej i
rozwoju gospodarczego (EUR/SIT = 239,7), wiosna 2005 r.

Maksymalna intensywność pomocy:

Środek I: Współfinansowanie inwestycji w zakresie działań
innowacyjnych i pomocy technicznej

Poziom współfinansowania: do 100 % kosztów
kwalifikowanych, zgodnie z załącznikiem IV do
rozporządzenia 2792/1999.

Środek II: Pomoc przeznaczona na inwestycje w zakresie
akwakultury

Poziom współfinansowania: do 60 % uznanej
wartości inwestycji lub kosztów kwalifikowanych,
zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia
2792/1999.

Środek III: Współfinansowanie inwestycji w zakresie infras-
truktury portowej

Poziom współfinansowania: do 60 % uznanej
wartości inwestycycji lub kosztów kwalifikowa-
nych, zgodnie z załącznikiem IV do rozporzą-
dzenia 2792/1999.

Środek IV: Pomoc przeznaczona dla grup lub zrzeszeń produ-
centów, albo uczestników branży

Poziom współfinansowania: do 60 % kosztów
kwalifikowanych w pierwszym roku działalności,
zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2792/1999.

Data realizacji: Sierpień 2005 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: 31.12.2006 r.

Cel pomocy: Szkolenie rybaków w zakresie odpowiednich,
prawidłowych i spełniających wysokie standardy technik

produkcyjnych w dziedzinie rybołówstwa, mające na celu
ochronę i rozwój rybołówstwa jako tradycyjnej działalności

Odniesienia (art. 4-12) oraz kwalifikujące się koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną: Pomoc zostanie
przyznana na podstawie art. 4, 6, 9 i 11 rozporządzenia
Komisji 1595/2004.

Pomoc na inwestycje w zakresie działań innowacyjnych i
pomoc techniczną (art. 6)

— współfinansowanie działań związanych ze szkoleniem
zawodowym;

— współfinansowanie kosztów poniesionych na przygoto-
wanie programów inwestycyjnych i biznes planów zgodnie
z zasadami jednolitej metodologii;

— współfinansowanie pilotażowych projektów dotyczących
rybołówstwa w zakresie wprowadzania bardziej selektyw-
nych technik połowowych w celu ochrony zasobów
rybołówstwa.

Pomoc na inwestycje w zakresie akwakultury (art. 11)

— współfinansowanie inwestycji kapitałowych w produkcję i
zarządzanie — budowa, rozbudowa, wyposażanie i moder-
nizacja urządzeń, w tym urządzeń pokładowych;

— współfinansowanie inwestycji kapitałowych mających na
celu poprawę warunków higieny i zdrowia oraz jakości
produkcji, a także zmniejszenie zanieczyszczenia środo-
wiska;

— współfinansowanie inwestycji kapitałowych mających na
celu zwiększenie produkcji.

Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury portowej (art. 9)

— współfinansowanie inwestycji kapitałowych w infrastruk-
turę/obiekty portowe.

Pomoc przeznaczona dla grup lub zrzeszeń producentów, albo
uczestników branży (art. 4)

— pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w pierw-
szym roku następującym po ustanowieniu właściwego
organu rybołówstwa zgodnie z art. 51 Zakon o morskem
ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) (Ustawa o Rybołówstwie
morskim, Dziennik Urzędowy nr 58/02).

Sektory gospodarki: Sektor rybołówstwa i akwakultury.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Občina Piran
Tartinijev TRG 2
SLO-6330 Piran

Strona internetowa: http://www.piran.si
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Pomoc nr: XF 16/2005

Państwo Członkowskie: Hiszpania

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc na rzecz rozwoju techno-
logicznego sektora rybołówstwa i akwakultury

Podstawa prawna:

— Artículo 149.1.15a de la Constitución Española.

— Artículo 3 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima.

— Proyecto de Orden APA/…/2005, de …, por la que se
establecen las bases reguladoras de ayudas al desarrollo
tecnológico pesquero y acuícola.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Maksymalna kwota pomocy wynosi 130 000 EUR
rocznie (sto trzydzieści tysięcy euro rocznie). Podział tej kwoty
jest następujący:

a) projekty w zakresie teledetekcji i echo-oceny: 50 000 EUR
rocznie (pięćdziesiąt tysięcy euro rocznie);

b) projekty związane ze sprzętem; zoptymalizowanie i oszczę-
dzanie wykorzystania paliwa, wykorzystywanie alternatyw-
nych źródeł energii na statkach rybackich, 40 000 EUR
rocznie (czterdzieści tysięcy euro rocznie);

c) projekty związane z przetwarzaniem i odzyskiem odpadów:
40 000 EUR rocznie (czterdzieści tysięcy euro rocznie)

Maksymalna intensywność pomocy: Kwota każdej przy-
znanej dotacji nie może przekroczyć 50 000 EUR w przy-
padku a) lub 40 000 EUR w przypadkach b) i c) rocznie przez
okres 3 lat i nie może w żadnym przypadku przekroczyć
100 %. Nie kwalifikują się bieżące koszty operacyjne organi-
zacji

Data realizacji: 6 miesięcy od dnia opublikowania zaproszenia
we właściwym dzienniku urzędowym

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Projekt będący przedmiotem dotacji może
trwać maksymalnie trzy lata

Cel pomocy: Finansowanie projektów ukierunkowanych na
realizację następujących celów:

1. Poprawa rentowności ekonomicznej i zmniejszenie wpływu
na gatunki objęte ochroną poprzez realizację projektów
innowacyjnych związanych ze sprzętem połowowym.

2. Poprawa wpływu na środowisko poprzez projekty przetwa-
rzania i odzysku produktów ubocznych i odpadów.

3. Zmniejszanie wpływu działań połowowych na gatunki
objęte ochroną poprzez projekty w zakresie teledetekcji i
echo-oceny

Odniesienia (art. 4-12) oraz kwalifikujące się koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną: Art. 6 — Pomoc na
inwestycje przeznaczone na działania innowacyjne i wsparcie
techniczne.

Wszystkie koszty związane z projektem z wyjątkiem bieżących
kosztów operacyjnych maksymalnie do 50 000 EUR rocznie w
ciągu 3 lat

Sektor(-y) gospodarki: Organizacje producentów w zakresie
rybołówstwa, zrzeszenia rybaków, przedstawiciele stowarzy-
szeń przedsiębiorców sektora rybołówstwa i akwakultury oraz
organizacje pozarządowe

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaria General de Pesca Marítima
Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros
C/ José Ortega y Gasset, 57
E-28006 Madrid

Strona internetowa: (http://www.mapya.es/JACUMAR)

Pomoc nr: XF 18/2005

Uwagi wyjaśniające: Na mocy rozporządzenia nr 98/2005
estońskiego ministra rolnictwa przedsiębiorstwa rybackie doko-
nujące połowów na wodach śródlądowych mogą uzyskać częś-
ciową rekompensatę podatku akcyzowego na olej napędowy
zapłaconego lub należnego w 2005 r. Na sfinansowanie tej
rekompensaty w budżecie krajowym przewidziano kwotę
1 445 000 EEK (92 352 EUR), która ma być przyznana
wszystkim beneficjentom w sposób proporcjonalny, na
podstawie mocy głównego silnika posiadanego przez nich
statku rybackiego.

Rekompensata przeznaczona jest dla małych i średnich przed-
siębiorstw rybackich dokonujących połowów na wodach
śródlądowych, posiadających licencję połowową na rok 2005
oraz statek rybacki

Państwo Członkowskie: Republika Estońska

Nazwa programu pomocy: Rekompensata przyznawana
przedsiębiorstwom rybackim w 2005 r. w celu zrekompenso-
wania podwyżki podatku akcyzowego na olej napędowy.

Podstawa prawna: EV Põllumajandusministri määrus nr 98,
“2005. aastal kalandustoodete tootjale eriotstarbelise diislikü-
tuse aktsiisimäära tõusu kompenseerimise taotlemise ja taotluse
menetlemise kord.”

Roczne wydatki planowane w ramach programu: Program
przewiduje pomoc w wysokości 1 445 000 EEK (92 352 EUR)
dla przedsiębiorstw rybackich dokonujących połowów na
wodach śródlądowych
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Maksymalna intensywność pomocy: Przedsiębiorstwa
rybackie dokonujące połowów na wodach śródlądowych płacą
rocznie 1 445 000 EEK z tytułu podatku akcyzowego na olej
napędowy. Taka sama kwota zostanie przyznana na rok 2005 i
rozdzielona w sposób proporcjonalny na podstawie mocy
silnika

Data realizacji: Wnioski należy składać do dnia 9 listopada
2005 r. Właściwy organ (Põllumajanduse Registrite ja Informat-
siooni Ameti) rozpatrzy przedłożone wnioski w ciągu 40 dni po
tym terminie, a następnie dokonana zostanie wypłata rekom-
pensat

Czas trwania programu pomocy: Do 31 grudnia 2005 r.

Cel pomocy: Celem programu pomocy jest udzielenie małym
i średnim przedsiębiorstwom wsparcia w postaci rekompensaty
podatku akcyzowego na olej napędowy za 2005 r.

Program pomocy realizowany jest na podstawie art. 13
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1595/2004; podatek akcy-
zowy na paliwa zalicza się do wydatków kwalifikowanych

Sektory gospodarki: Sektor rybołówstwa śródlądowego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Narva mnt. 3
EE-Tartu 51009

Adres internetowy: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.j-
sp?id=944632

Numer pomocy: XF 19/2005

Uwagi wyjaśniające: program pomocy przewiduje przyznanie
dotacji na modernizację przedsiębiorstw działających w
sektorze akwakultury.

Państwo Członkowskie: Włochy

Region: Toskania

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: zatwierdzenie i opublikowanie w
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Dzienniku Urzędowym
Regionu Toskania) ogłoszenia o zaproszeniu do składania
wniosków o przyznanie dotacji na wprowadzenie środka
„Akwakultura”

Podstawa prawna: Decreto dirigenziale n. 4589 del 24 agosto
2005

Roczne wydatki planowane w ramach progra-
mu: 311 267,92 EUR. Wymieniona kwota odnosi się do
2005 r., a w kolejnych latach nie przewiduje się dofinanso-
wania w ramach programu pomocy

Maksymalna intensywność pomocy: program pomocy prze-
widuje dotację w maksymalnej kwocie 40 % obliczonej na

podstawie całkowitego kosztu inwestycji nieprzekraczającego
250 000,00 EUR

Data realizacji: wnioski o przyznanie dotacji mogą być
składane najpóźniej w terminie 30 dni od daty opublikowania
ogłoszenia w Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

Cel pomocy: wspieranie modernizacji urządzeń w zakresie
akwakultury.

Należy podać zastosowany artykuł rozporządzenia (WE)
nr 1595/2004: art. 11

Należy podać koszty kwalifikujące się do pomocy: zgodnie
z przepisami rozporządzeń (WE) nr 2792/99 i (WE)
nr 448/2004 do pomocy kwalifikują się koszty poniesione
z tytułu:

— zakupu sprzętu przeznaczonego do modernizacji urządzeń
(karmniki, natleniacze, różnego rodzaju urządzenia, filtry
oczyszczające itd.),

— budowę zbiorników przeznaczonych do hodowli, tuczenia i
dekantacji,

— budowę pomieszczeń gospodarczych (wylęgarnie, pomie-
szczenia służące do wykonywania czynności związanych z
przetwarzaniem i wprowadzaniem produktu do obrotu,
wiaty do przechowywania sprzętu i urządzeń itd.)

Sektory gospodarki: Akwakultura

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Toscana
Settore Produzioni Agricole Zootecniche
Via di Novoli n. 26
I-50127 Firenze

Adres internetowy: www.rete.toscana.it/sett/agric/Pesca-
acquacoltura/Pesca.htm

Pomoc nr: XF 20/2005

Region: Szkocja

Uwagi wyjaśniające: Homary uważane są za zasoby o strate-
gicznym znaczeniu dla szkockiego rybołówstwa morskiego.
Seafood Scotland będzie wspierać rząd Szkocji we wdrażaniu
trwałych ram dla szkockiego rybołówstwa morskiego („Sustai-
nable framework for Scottish Sea Fisheries”), sporządzając
równocześnie ramy strategiczne w celu zwiększenia rentow-
ności szkockich połowów homara, zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1595/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i
średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z
produkcją, przetworstwem i obrotem produktami rybołówstwa
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Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Organy administracyjne odpowiedzialne za program

a) Scottish Executive Environment and Rural Affairs Depart-
ment
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh
United Kingdom
Website: www.scotland.gov.uk
Tel: (44–131) 244 64 14
Fax: (44–131) 244 62 88

b) Libby Woodhatch
Seafood Scotland
Tel: (44–131) 557 93 44
Fax: (44–131) 557 93 44
Website: www.seafoodscotland.org

c) Osoba kontaktowa w Zjednoczonym Królestwie:

Jacinta Vaz
Marine Fisheries Agency
Grants Team
Area 6D, 3 — 8 Whitehall Place West
London SW1A 2HH
United Kingdom
Tel: (44–207) 270 80 42
Fax: (44–207) 270 80 19
E-mail: Jacinta.vaz@defra.gsi.gov.uk

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc dla Seafood Scotland

Podstawa prawna: Column 1 of the item of Schedule 1 to the
Budget (Scotland) Act 2005

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub
łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Chodzi o jednorazową wypłatę w wysokości
150 000 GBP na rzecz Seafood Scotland. Ogółem
150 000 GBP

Maksymalna intensywność pomocy: Jednorazowa wypłata
w wysokości 150 000 GBP na rzecz Seafood Scotland. Pomoc
wypłacana jest w formie dotacji gotówkowych na podstawie
przedstawienia zatwierdzonej faktury. Nie wypłaca się pomocy
w żadnej innej formie.

Intensywność pomocy w odniesieniu do każdego zatwierdzo-
nego projektu nie przekroczy, jako ekwiwalent dotacji, całko-
witej kwoty krajowych i wspólnotowych dotacji określonych w
załączniku IV do rozporządzenia 2792/1999

Data realizacji: Pomoc będzie dostępna od dnia 14 grudnia
2004 r. wraz z publikacją w Dzienniku Urzędowym po
upływie 10 dni roboczych od dnia złożenia niniejszego formu-
larza, zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1595/2004.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do czasu wykorzystania środków i w każdym
razie w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączającego
(rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2004), to znaczy do
dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Celem programu jest rozwój strategii zwięk-
szającej rentowność połowów homara. Strategia ta będzie
wymagała przeprowadzenia analizy rynku i rozpowszechnienia
wyników, szkoleń oraz rozwoju systemów pozwalających na
zwiększenie przejrzystości w łańcuchu dostaw homara

Odniesienia (art. 4-12) oraz kwalifikujące się koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną: Pomoc będzie
dostępna na mocy art. 4 i 7 rozporządzenia (WE)
nr 1595/2004. Zgodnie z art. 4 („Pomoc dla grup lub zrzeszeń
producentów albo uczestników branży”) i art. 7 („Pomoc na
inwestycje w zakresie promocji i reklamy produktów rybołów-
stwa”) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1595/2004, koszty
kwalifikowane obejmują:

— promowanie środków umożliwiających poprawę warunków
pracy oraz warunków sanitarnych dotyczących produktów,
zarówno na pokładzie, jak i na lądzie;

— organizowanie handlu elektronicznego oraz innych techno-
logii informatycznych mających na celu rozpowszechnianie
informacji technicznych i handlowych;

— dostęp do szkoleń, szczególnie szkoleń wysokiej jakości,
oraz organizowanie i przekazywanie wiedzy specjalistycznej
na pokładach statków i na lądzie;

— opracowywanie i stosowanie systemów pozwalających na
poprawę jakości kontroli, odtworzenia historii produktu,
warunków zdrowotnych, instrumentów statystycznych oraz
wpływu na środowisko;

— tworzenie wartości dodanej produktów;

— pogłębienie wiedzy i zwiększenie przejrzystości w odnie-
sieniu do produkcji i rynku.

Sektor(-y) gospodarki: Program ma zastosowanie do
rybołówstwa morskiego, przetwórstwa i wprowadzania do
obrotu.

Więcej informacji na temat programu znajduje się w załączniku
II.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Scottish Executive Environment and Rural Affairs Department
Pentland House
47 Robb's Loan
Edinburgh EH14 1TY
United Kingdom

Officer responsible: Gillian Barclay, Head of Seafish Trade,
Markets and Communities Branch.

Strona internetowa: www.scotland.gov.uk/topics/fisheries/
sea-fisheries
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