
Zestawienie informacji dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu
WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących

działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

(2006/C 292/06)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Uwagi wyjaśniające:

System pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw finanso-
wany w całości przez wspólnotę autonomiczną Kastylia-León
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1595/2004

Pomoc nr: XF 3/06

Państwo członkowskie: Królestwo Hiszpanii

Nazwa systemu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Linia budżetowa 13: Środki
pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzą-
cych działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i
obrotem produktami rybołówstwa i akwakultury

Podstawa prawna:

— Proyecto de orden de la Consejería de agricultura y gana-
dería por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones a la transformación y comercialización de los
productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en
Castilla y León.

— Proyecto de orden de la Consejería de agricultura y gana-
dería por la que se convocan las subvenciones a la transfor-
mación y comercialización de los productos agrarios, silví-
colas y de la alimentación en Castilla y León.

Planowane w ramach systemu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznana podmiotowi:

— Planowane roczne wydatki w ramach systemu pomocy:
10 000 000 EUR

— Wszystkie decyzje dotyczące przyznania środków pomoco-
wych zostaną podjęte między kwietniem a grudniem
2006 r.

— Przyznane środki pomocowe będą wypłacane w latach
2006-2008

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy: 35 % kwalifikowanych wydatków brutto

Data realizacji: 17 kwietnia 2006 r.

Czas trwania systemu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Subwencje mogą zostać przyznane w ramach
tego systemu do grudnia 2006 r.

Cel pomocy:

— wspieranie rozwoju przemysłu związanego z przetwór-
stwem i/lub obrotem produktami rybołówstwa i/lub akwa-
kultury

— przyczynienie się do rozwoju regionalnego

— niniejszy system pomocy stosuje art. 8 rozporządzenia
(WE) nr 1595/2004.

Kwalifikowane koszty: Zgodnie z art. 13 rozporządzenia
(WE) nr 2792/1999 niniejszy system pomocy ma zastosowanie
wyłącznie w odniesieniu do przetwórstwa i/lub obrotu produk-
tami rybołówstwa i akwakultury oraz wspomaga jedynie
projekty dążące do długotrwałego polepszenia strukturalnego,
oferujące odpowiednie gwarancje o istotnym znaczeniu tech-
nicznym oraz gospodarczym oraz zapobiegające ryzyku
powstania zdolności do tworzenia nadwyżek produkcyjnych.

Zgodnie z przepisami sekcji 2.0 i 2.4 załącznika III do
rozporządzenia (WE) nr 2792/1999:

a) projekty związane z przedsiębiorstwami mogą dotyczyć
inwestycji w środki trwałe związane z produkcją i zarządza-
niem (budowy, rozbudowa, sprzęt i modernizacja
urządzeń);

b) do objęcia pomocą kwalifikują się również inwestycje w
środki trwałe mające na celu polepszenie warunków higie-
nicznych lub zdrowotnych dla ludzi i zwierząt, poprawę
jakości produktów lub ograniczenie zanieczyszczeń środo-
wiska, a także, jeśli to konieczne, zwiększenie produkcji;

c) przejęcie przedsiębiorstwa nie nadaje praw uzyskania
pomocy.

W ramach niniejszego systemu pomocy „przetwórstwo i/lub
obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” oznacza
wszystkie czynności związane z cyklem produkcji, obróbką,
produkcją i dystrybucją od momentu połowu do uzyskania
produktu końcowego.

Następujące inwestycje nie kwalifikują się do uzyskania
pomocy:

— produkty rybołówstwa i akwakultury przeznaczone do
zastosowania lub przetworzenia dla celów innych niż
konsumpcja przez człowieka, z wyjątkiem inwestycji prze-
znaczonych wyłącznie na obróbkę, przetworzenie i obrót
odpadami z produktów rybołówstwa i akwakultury;

— handel detaliczny

Następujące wydatki kwalifikują się do uzyskania pomocy:

a) budowa, zakup lub ulepszanie nieruchomości;

b) zakup nowych maszyn i sprzętu, łącznie z oprogramowa-
niem komputerowym (software);

c) koszty ogólne, takie jak honoraria architektów, inżynierów i
konsultantów, opłaty za analizę wykonalności lub patenty i
pozwolenia w wysokości do 12 % wydatków wymienionych
w pkt a) i b).
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Sektory gospodarki: Branża przetwórstwa i obrotu produk-
tami rybołówstwa i akwakultury

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consejería de Agricultura y Ganadería
Calle Rigoberto Cortejoso no 14
E-47014 Valladolid

Strona internetowa: http://www.jcyl.es/industriasagrarias

Dalsze informacje:

1. Finansowanie systemu pomocy

Niniejszy system pomocy jest finansowany wyłącznie z
funduszy wspólnoty autonomicznej Kastylia-Leon.

2. Ograniczenia przyznawania pomocy

Na mocy art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1595/2004, w
ramach niniejszego systemu nie przyznaje się pomocy dla
projektów indywidualnych, których kwalifikowane wydatki
przekraczają 2 miliony EUR, lub których kwota pomocy prze-
kracza 1 milion EUR na beneficjenta rocznie.

3. Kumulacja pomocy

a) Subwencje przewidziane w niniejszym systemie pomocy nie
kumulują się z innymi subwencjami współfinansowanymi
przez IFOR lub inne fundusze strukturalne Unii Europej-
skiej.

b) Subwencje przyznane w ramach niniejszego systemu
pomocy mogą kumulować się z inną pomocą państwa, pod
warunkiem zgodności z następującymi zasadami:

i) Całkowita łączna suma pomocy brutto musi wynosić
zawsze poniżej 60 % kwalifikowanych wydatków.

ii) Całkowita łączna suma pomocy musi być zgodna z ogra-
niczeniami przewidzianymi w powyższej sekcji „2. Ogra-
niczenia przyznawania pomocy”.

4. Beneficjenci systemu pomocy

Beneficjentami niniejszego systemu pomocy mogą być jedynie
przedsiębiorstwa spełniające kryteria definicji mikroprzedsię-
biorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) przedsta-
wionej w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym
definicji mikro przedsiębiorstwa, małego i średniego przedsię-
biorstwa (MŚP) (notyfikowane jako dokument nr C(2003)
1422) (2003/361/WE). Zalecenie to zostało włączone do
załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z
dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i
średnich przedsiębiorstw.

5. Rejestr pomocy

Wszystkie wnioski o pomoc złożone w ramach niniejszego
systemu pomocy, jak również, w odpowiednich przypadkach,
przyznane subwencje i płatności zostaną wpisane do rejestru
pomocy wspólnoty autonomicznej Kastylia-Leon.
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