
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 106/03)

Zestawienie informacji, które należy przekazać:
„Wsparcie rozwoju akwakultury ekologicznej”

Uwagi wyjaśniające:
Program pomocy państwa ma na celu wspieranie rozwoju
akwakultury ekologicznej z udziałem małych i średnich przed-
siębiorstw oraz rolników (zgodnie z załącznikiem I do
rozporządzenia (WE) nr 70/2001). Metody hodowli stosowane
przez przedsiębiorstwa sektora akwakultury muszą być zgodne
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady (EWG)
nr 2092/91 oraz w „Zasadach rolnictwa ekologicznego”,
zatwierdzonymi na mocy zarządzenia Ministra Rolnictwa
Republiki Litewskiej nr 3D-253 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
(Dziennik Urzędowy nr 74-2561 z 2004 r.).

Pomoc jest przeznaczona dla przedsiębiorstw sektora akwakul-
tury, które spełniają następujące warunki:

— nie zmniejszyły całkowitego obszaru stawów rybnych
uprawnionych do hodowli ekologicznej z poprzedniego
roku;

— złożyły wniosek i inne dokumenty do właściwych władz.

Pomoc może zostać przyznana po spełnieniu wyżej wymienio-
nych kryteriów i w przypadku gdy beneficjenci złożyli wniosek
wraz z innymi dokumentami. Dokonanie obliczenia płatności i
administrowanie podziałem pomocy spoczywa na gminach i
krajowej agencji płatniczej. Przedsiębiorstwa, które bezprawnie
otrzymały pomoc lub podmioty, które przyczyniają się do
niezgodnego z prawem przyznawania pomocy ponoszą pełną
odpowiedzialność na mocy prawa Republiki Litewskiej.

Państwo Członkowskie: Republika Litewska

Nr programu pomocowego: XF 13/2005

Nazwa programu pomocy: „Wsparcie rozwoju akwakultury
ekologicznej”

Podstawa prawna:
— 2002 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir

kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 (Valstybės žinios, 2002,
Nr. 72-3009) 16 straipsnio 1 dalies 6 ir 15 punktai.

— 2002 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo Nr. 2079 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą sutei-
kimo” (Valstybės žinios, 2002, Nr. 124-5654) 1.1.6.
punktas.

— Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo
projektas „Dėl ekologinio žemės ūkio plėtotės akvakultūros
įmonėse rėmimo 2005 m. taisyklių”

Planowane roczne wydatki w ramach programu: Całkowita
roczna kwota środków budżetowych w ramach tego programu
wynosi 1,6 mln LTL (około 463 392 EUR)

Maksymalna intensywność pomocy: Wysokość pomocy
państwa nie przekracza całkowitej stawki (60 %) dotacji krajo-
wych i wspólnotowych, ustalonej w załączniku IV do rozporzą-
dzenia (WE) nr 2792/1999

Data realizacji: Data wejścia w życie zarządzenia ministra
rolnictwa Republiki Litewskiej w sprawie zasad wsparcia
rozwoju gospodarowania ekologicznego w przedsięwzięciach z
zakresu akwakultury w 2005 r. planowana jest na koniec
czerwca 2005 r.

Czas trwania programu: Czas trwania programu: 2005-2006

Dalsze (drugoplanowe) cele pomocy:
— promowanie rozwoju akwakultury ekologicznej;

— zwiększenie dostaw konkurencyjnych produktów rybołów-
stwa ekologicznego.

Pomoc jest przyznawana zgodnie z art. 11 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1595/2004.

Wydatki kwalifikujące się do pomocy państwa są zgodne z
wymogami określonymi w pkt 2 i 2.2 załącznika III do
rozporządzenia (WE) nr 2792/1999. Koszty kwalifikowane są
związane z:

— inwestycjami w infrastrukturę i wyposażenie, wykorzysty-
wanymi w procesie produkcji i magazynowania ekologicz-
nych produktów rybołówstwa, mającymi na celu poprawę
jakości produkcji ekologicznej i/lub zmniejszania zanieczy-
szczenia środowiska naturalnego;

— środkami mającymi na celu poprawę warunków higieny i
zdrowia ryb

Sektory gospodarki: Sektor akwakultury (podsektor akwakul-
tury ekologicznej)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ministerstwo Rolnictwa Republiki Litewskiej
Gedimino Av. 19,
LT-01103 Wilno

Adres internetowy: http://www.zum.lt
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