
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

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 305/03)

Nr pomocy: XF 5/06

Uwagi wyjaśniające: Zgodnie z rozporządzeniem estońskiego
ministra rolnictwa nr 43/2006 uznane organizacje produ-
centów mogą ubiegać się o rekompensatę części kosztów
poniesionych w związku z rozpoczęciem działalności oraz
kosztów zarządzania. W budżecie krajowym na pomoc przewi-
dziano kwotę 2 450 000 EEK (156 584 EUR). O pomoc mogą
ubiegać się organizacje producentów uznane na mocy ustawy
w sprawie organizacji rynku rybołówstwa w ciągu poprzed-
niego roku kalendarzowego

Państwo Członkowskie: Republika Estońska

Nazwa programu pomocy: Pomoc na rozpoczęcie działal-
ności dla organizacji producentów zajmującym się produkcją
rybną

Podstawa prawna: Eesti Vabariigi Põllumajandusministri
2006. aasta määrus nr 43, „Kalandustoodete tootjate ühenduse
tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
kord”

Roczne wydatki przewidziane w ramach programu
pomocy: Projekt przewiduje pomoc w wysokości 2 450 000
EEK (156 584 EUR) na rozpoczęcie działalności organizacji
producentów

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc na rozpoczęcie
działalności przeznaczona dla organizacji producentów jest
przyznawana zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady
(WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy struktu-
ralnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (Dz.U. L 337 z
30.12.1999, str. 10-28). Zgodnie z wyżej wymienionym
rozporządzeniem maksymalna wysokość pomocy wynosi 60 %
kosztów rozpoczęcia działalności i zarządzania w pierwszym
roku, 40 % w drugim roku i 20 % w trzecim roku, ale nie
więcej niż odpowiednio 3 %, 2 % i 1 % całkowitej wartości
produkcji członków organizacji

Data realizacji: Wnioski można składać od dnia 8 maja.
Właściwy organ (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
— Estoński Urząd Ewidencji i Informacji Rolnej) ma 40 dni
licząc od daty przyjęcia wniosku, na jego rozpatrzenie, po
czym nastąpi wypłata rekompensaty

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Pomoc przeznaczona jest dla małych i średnich
przedsiębiorstw i polega na przyznaniu rekompensaty organi-
zacjom producentów na pokrycie części kosztów rozpoczęcia
działalności i zarządzania.

Program pomocy opiera się na art. 4 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1595/2004. Koszty kwalifikowane stanowią koszty
rozpoczęcia działalności i zarządzania, o których mowa w art.
4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 908/2000 z dnia 2 maja

2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady obliczania wyso-
kości pomocy przyznawanej przez organizacje członkowskie
organizacjom producentów w sektorze rybołówstwa i akwakul-
tury (Dz.U. L 105 z 2.5.2000, str. 15-17)

Sektor gospodarki: Sektory rybołówstwa i akwakultury

Nazwa i adres organu przyznajacego pomoc:

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

Adres internetowy:

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1017124

Pomoc nr: XF 8/06

Uwagi wyjaśniające: Na podstawie rozporządzenia nr 81
Ministra Rolnictwa Republiki Estońskiej z 2006 r. przyznawana
jest częściowa rekompensata z tytułu spłaty odsetek od długo-
terminowych pożyczek (o terminie spłaty przekraczającym
jeden rok) zaciąganych w instytucjach kredytowych lub finan-
sowych bądź z tytułu spłaty odsetek w ramach leasingu finan-
sowego, przeznaczonych przez producentów sektora rybactwa
na cele rozwoju działalności związanej z hodowlą ryb, działal-
ności w zakresie rybołówstwa śródlądowego lub w zakresie
portów rybackich, które były spłacane przez tych producentów
w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dotację na spłatę
oprocentowania. W krajowym budżecie przewidziano na ten
cel sumę 1 500 000 EEK (95 867,50 EUR), z której środki są
przyznawane wszystkim wnioskodawcom na zasadzie propor-
cjonalności, na podstawie wysokości oprocentowania spłaca-
nego przez wnioskodawców w poprzednim roku kalenda-
rzowym. Z rekompensaty tej mogą korzystać małe i średnie
przedsiębiorstwa posiadające licencję połowową w zakresie
rybołówstwa śródlądowego na 2006 r., prowadzące działalność
w sektorze akwakultury lub posiadające port rybacki

Państwo członkowskie: Republika Estońska

Nazwa programu pomocy: Procedura składania i rozpatry-
wania wniosków o dotację na spłatę oprocentowania przez
producentów sektora rybactwa

Podstawa prawna: Eesti Vabariigi Põllumajandusministri
2006. aasta määrus nr 81, „Kalandustoodete tootjate ühenduse
tegevuse alustamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
kord”

Roczne wydatki planowane w ramach programu: Wyso-
kość pomocy przewidzianej w ramach programu dla produ-
centów sektora rybactwa wynosi 1 500 000 EEK
(95 867,50 EUR)
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Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy określana jest po zakończeniu etapu składania
wniosków, w rozporządzeniu wydawanym przez Ministra
Rolnictwa. Kwota pomocy ustalana jest proporcjonalnie do
kwoty spłacanych przez wnioskodawców w 2005 r. odsetek od
długoterminowych pożyczek lub odsetek w ramach leasingu
finansowego. Pomoc przyznawana jest do wysokości dziesięciu
punktów procentowych

Data realizacji: Wnioski należy składać do dnia 24 sierpnia
2006 r. Właściwy organ (Põllumajanduse Registrite ja Informat-
siooni Amet) rozpatrzy przedłożone wnioski w terminie 45 dni
roboczych od tej daty, a następnie dokonana zostanie wypłata
rekompensat

Czas trwania programu pomocy: 31 grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest wspieranie MśP poprzez
udzielenie im rekompensat na całkowite lub częściowe
pokrycie wydatków poniesionych w 2005 r. z tytułu spłaty
odsetek od długoterminowych pożyczek (o terminie spłaty
przekraczającym jeden rok) lub z tytułu spłaty odsetek w
ramach leasingu finansowego.

Program pomocy stosuje się na podstawie art. 9 i 11 (rozporzą-
dzenie Komisji 1595/2004); kwalifikujące się wydatki to spłata
odsetek od długoterminowych pożyczek lub spłata odsetek w
ramach leasingu finansowego

Sektory gospodarki: Przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa
śródlądowego, sektora akwakultury i właściciele portów rybac-
kich

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

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

Strona internetowa:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1046970

Numer pomocy: XF 9/06

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 myönnetään eduskunnan maa- ja metsätalou-
sministeriölle valtion vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa
antaman yleisen valtuutuksen perusteella kalatalouden edelly-
tysten edistämiseen tarkoitetulta alamomentilta.

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Przyznana zostanie pomoc w wysokości nieprzekraczającej
80 000 EUR na realizację kampanii promocyjnej

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów kwalifi-
kowanych

Data realizacji: Nie wcześniej niż 4 sierpnia 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Czerwiec 2008

Cel pomocy: Pomoc przeznaczona jest na promocję
produktów rybnych w branżach hotelarskiej, restauracyjnej i
gastronomicznej. Celem jest zwiększenie spożycia ryb, co
prowadziłoby do poprawy warunków prowadzenia działalności
w całym sektorze

Proszę wskazać, które z artykułów 4-12 mają zastoso-
wanie, oraz podać kwalifikowane koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną: Artykuł 7 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1595/2004 (art. 14 rozporządzenia (WE)
nr 2792/1999 oraz punkt 3 załącznika III do tego rozporzą-
dzenia)

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione w
związku z prowadzeniem kampanii i organizacją seminariów w
branżach hotelarskiej, restauracyjnej i gastronomicznej, w
ramach planu realizacji kampanii promocyjnej

Sektory gospodarki: Pomoc dotyczy całego przemysłu
rybnego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö
Kala- ja riistaosasto
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto

Strona internetowa:

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/elin-
keinokalatalous/elinkeinokalatalouden_tuki.html

Strony internetowe ministerstwa są obecnie w trakcie aktuali-
zacji

Numer pomocy: XF 10/06

Państwo członkowskie: Finlandia

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

Podstawa prawna: Laki valtion tulo- ja menoarviosta
(423/1988); tuki myönnetään eduskunnan maa- ja metsätalou-
sministeriölle valtion vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa
antaman yleisen valtuutuksen perusteella kalatalouden edelly-
tysten edistämiseen tarkoitetulta alamomentilta.

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Przyznana zostanie pomoc w wysokości nieprzekraczającej
15 000 EUR na realizację kampanii promocyjnej
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Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów kwalifi-
kowanych

Data realizacji: Nie wcześniej niż 4 sierpnia 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Czerwiec 2008 r.

Cel pomocy: Pomoc przeznaczona jest na promocję
produktów rybnych w branży restauracyjnej i branży handlu
rybami. Celem jest zwiększenie spożycia ryb, co prowadziłoby
do poprawy warunków prowadzenia działalności w całym
sektorze

Proszę wskazać, które z artykułów 4-12 mają zastoso-
wanie, oraz podać kwalifikowane koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną: Artykuł 7 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1595/2004 (art. 14 rozporządzenia (WE)
nr 2792/1999 oraz punkt 3 załącznika III do tego rozporzą-
dzenia).

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione w
związku z organizacją konkursu na najlepsze stoiska rybne
Skandynawii w ramach planu realizacji kampanii promocyjnej

Sektory gospodarki: Pomoc dotyczy całego przemysłu
rybnego, w szczególności sprzedaży

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö
Kala- ja riistaosasto
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto

Strona internetowa:

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/elin-
keinokalatalous/elinkeinokalatalouden_tuki.html

Strony internetowe ministerstwa są obecnie w trakcie aktuali-
zacji

Numer pomocy: XF 11/06

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 myönnetään eduskunnan maa- ja metsätalou-
sministeriölle valtion vuosittaisessa tulo- ja menoarviossa
antaman yleisen valtuutuksen perusteella kalatalouden edelly-
tysten edistämiseen tarkoitetulta alamomentilta.

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Przyznana zostanie jednorazowa pomoc w wysokości nieprze-
kraczającej 8 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % kosztów kwalifi-
kowanych

Data realizacji: Nie wcześniej niż 4 sierpnia 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Grudzień 2006 r.

Cel pomocy: Wsparcie współpracy międzynarodowej pracow-
ników MŚP i innych pracowników sektora rybołówstwa
(podróż studyjna na Islandię)

Proszę wskazać, które z artykułów 4-12 mają zastoso-
wanie, oraz podać kwalifikowane koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną: Artykuł 7 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1595/2004 (art. 14 rozporządzenia (WE)
nr 2792/1999 oraz punkt 3 załącznika III do tego rozporzą-
dzenia).

Koszty kwalifikowane obejmują ogólne koszty poniesione w
związku z organizacją podróży: usługi przewodnika i tłumacza,
wynajem autobusu, honoraria za wykłady, wynajem pomiesz-
czeń konferencyjnych i inne usługi wspólne.

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

Sektory gospodarki: Pomoc dotyczy całego przemysłu
rybnego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Maa- ja metsätalousministeriö
Kala- ja riistaosasto
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto

Strona internetowa:

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/kalastus_riista_porot/elin-
keinokalatalous/elinkeinokalatalouden_tuki.html

Strony internetowe ministerstwa są obecnie w trakcie aktuali-
zacji

Numer środka pomocy: XF 12/06

Uwagi wyjaśniające: W ramach procesu przekształcania
północnomorskiej floty kutrów rybackich rozpoczętego przez
Królestwo Niderlandów Minister Rolnictwa, Środowiska i
Jakości Żywności podjął decyzję o rozpoczęciu kilku projektów
pilotażowych „rozważnego rybołówstwa”. W ramach tych
projektów rybacy będą przez okres maksymalnie trzech
miesięcy prowadzić pod nadzorem naukowym eksperymenty w
zakresie bardziej wydajnych energetycznie, zrównoważonych i
selektywnych metod połowu. W ramach projektu pilotażowego
nie będzie udzielana pomoc na inwestycje w wyposażenie, takie
jak sieci, narzędzia, silniki lub na inwestycje bezpośrednio
związane z nakładem połowowym kutra. Pomoc przyznawana
przez władze będzie polegała na udzielaniu gwarancji szyprom/
właścicielom kutrów uczestniczącym w projekcie pilotażowym

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów
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Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc przyznawana jest Fede-
ratie van Visserijverenigingen (federacji stowarzyszeń rybac-
kich) będącej głównym realizatorem projektu pilotażowego
„rozważne rybołówstwo/połowy na trawlerach z wysięgnikami”

Podstawa prawna: Artikel 2 en 5 van de Kaderwet LNV-subsi-
dies juncto artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi: Jednorazowo maksimum 150 000 EUR, z czego
1/5 zarezerwowano na doradztwo techniczne/naukowe

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna kwota
pomocy na realizację projektu pilotażowego łącznie z kosztami
doradztwa naukowego wynosi 150 000 EUR, z czego maksy-
malnie 30 000 EUR można przeznaczyć na doradztwo
naukowe

Data realizacji: Od dnia 14 sierpnia 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Projekt pilotażowy trwa do końca października
2006 r. Oczekuje się, że wypłata środków nastąpi w okresie od
listopada do grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Celem działań prowadzonych przez przedsiębior-
stwa rybackie w ramach projektu pilotażowego „rozważne
rybołówstwo/dostosowywanie narzędzi połowowych” jest
wypróbowanie metod połowowych, które obecnie nie są stoso-
wane w niderlandzkim rybołówstwie. Dotyczy to ekspery-
mentów z metodami połowu, które posłużyć mogą jako alter-
natywa dla tradycyjnego połowu włokami rozpornicowymi i
które ewentualnie można by zastosować na szerszą skalę.
Dotychczas ewentualne ryzyko inwestycji powstrzymywało
przedsiębiorców przed inwestowaniem w nowe metody
połowowe. Obecnie w ramach procesu przekształcania północ-
nomorskiej floty kutrów rybackich prowadzącego do stwo-
rzenia rybołówstwa bardziej wydajnego energetycznie, zrówno-
ważonego i selektywnego władze są gotowe udzielić na krótki
okres gwarancji, aby wesprzeć rybaków prowadzących ekspery-
menty, jeżeli rybacy ci gotowy będą przeprowadzić projekt
pilotażowy. W trakcie projektu pilotażowego grupa pięciu
rybaków, zrzeszonych w Federatie van Visserijverenigingen
(federacji stowarzyszeń rybackich) prowadzi przez określony
okres (od sierpnia do października 2006 r. włącznie) ekspery-
menty z wykorzystaniem dryfujących narzędzi połowowych,
które nie wchodzą w kontakt z dnem morza i które mogą mieć
pozytywny wpływ na połów niewymiarowych ryb i na jakość
ryb. Prowadzone będą również eksperymenty z innymi
okrągłymi narzędziami dryfującymi i dostosowanymi kształ-
tami rozpornic, które zmniejszają opór powietrza i kontakt z
dnem.

Projekt ma na celu zbadania możliwości ograniczenia kosztów,
sposobu zmniejszenia odrzutów i redukcji kontaktu z dnem

Stosowne artykuły rozporządzenia 1595/2004: Uczest-
nikom projektu pilotażowego udziela się gwarancji na
podstawie art. 4 rozporządzenia 1595/2004 zmienionego
art. 15 IFOR. Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie
mogą wspierać działania dotyczące wspólnego interesu o szer-
szym zasięgu niż działania podejmowane zazwyczaj przez
podmioty prywatne. IFOR określa, że działania te realizowane

są przy czynnym udziale samych udziałowców przemysłu lub
realizowane przez organizacje występujące w imieniu produ-
centów oraz przyczyniają się do realizacji celów wspólnej poli-
tyki rybołówstwa

Sektory gospodarki: Pomoc dotyczy rybaków działających w
sektorze rybołówstwa morskiego

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Visserij
Postbus 20401
2500 EK 's Gravenhage
Nederland

Strona internetowa:

www.hetlnvloket.nl. Zaleca się stosowanie funkcji wyszuki-
wania

Dodatkowe informacje.:

Osoba odpowiedzialna za kontakty: Directie Visserij, dr Frans
Vroegop

Numer środka pomocy: XF 13/06

Uwagi wyjaśniające: W ramach rozpoczętego przez Króle-
stwo Niderlandów procesu przekształcania północnomorskiej
floty kutrów rybackich Minister Rolnictwa, Środowiska i Jakości
Żywności podjął decyzję o rozpoczęciu kilku projektów pilo-
tażowych „rozważnego rybołówstwa”. W ramach tych
projektów rybacy będą przez okres maksymalnie trzech
miesięcy prowadzić pod nadzorem naukowym eksperymenty w
zakresie bardziej wydajnych energetycznie, zrównoważonych i
selektywnych metod połowu. W ramach projektu pilotażowego
nie będzie udzielana pomoc na inwestycje w wyposażenie, takie
jak sieci, narzędzia, silniki lub na inwestycje bezpośrednio
związane z nakładem połowowym kutra. Pomoc przyznawana
przez władze będzie polegała na udzielaniu gwarancji szyprom/
właścicielom kutrów uczestniczącym w projekcie pilotażowym

Państwo członkowskie: Królestwo Niderlandów

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Pomoc przyznawana jest na rzecz
Nederlandse Vissersbond (niderlandzkiego związku rybackiego)
będącego głównym realizatorem projektu pilotażowego „roz-
ważne rybołówstwo/połowy na trawlerach z wysięgnikami”

Podstawa prawna: Artikel 2 en 5 van de Kaderwet LNV-subsi-
dies juncto artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub
całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej
podmiotowi: Jednorazowo maksimum 150 000 EUR, z czego
1/5 zarezerwowano na doradztwo techniczne/naukowe

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna kwota
pomocy na realizację projektu pilotażowego łącznie z kosztami
doradztwa naukowego wynosi 150 000 EUR, z czego maksy-
malnie 30 000 EUR można przeznaczyć na doradztwo
naukowe

Data realizacji: Od dnia 14 sierpnia 2006 r.
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Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Faza pilotażowa trwa do końca października
2006 r. Oczekuje się, że wypłata środków nastąpi w okresie od
listopada do grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Celem działań prowadzonych przez przedsiębior-
stwa rybackie w ramach projektu pilotażowego „rozważne
rybołówstwo/połowy dragą” jest wypróbowanie metod połowo-
wych, które obecnie nie są stosowane w niderlandzkim
rybołówstwie. Dotyczy to eksperymentów z metodami połowu,
które posłużyć mogą jako alternatywa dla tradycyjnego połowu
dragą i które ewentualnie można by zastosować na szerszą
skalę. Dotychczas ewentualne ryzyko inwestycji powstrzy-
mywało przedsiębiorców przed inwestowaniem w nowe
metody połowowe. Obecnie w ramach procesu przekształcania
północnomorskiej floty kutrów rybackich prowadzącego do
stworzenia rybołówstwa bardziej wydajnego energetycznie,
zrównoważonego i selektywnego władze są gotowe udzielić na
krótki okres gwarancji, aby wesprzeć rybaków prowadzących
eksperymenty, jeżeli rybacy ci gotowy będą przeprowadzić
projekt pilotażowy. W trakcie projektu pilotażowego grupa
czterech rybaków, zrzeszonych w Nederlandse Vissersbond
(niderlandzkim związku rybackim) prowadzi przez określony
okres (od sierpnia do października 2006 r. włącznie) ekspery-
menty z wykorzystaniem niewykorzystywanej w Królestwie
Niderlandów metody połowów — połowów na trawlerach z
wysięgnikami. Dotyczy to metody połowu stanowiącej alterna-
tywę dla włoka rozprzowego, w której łowi się z wykorzysta-
niem spławika typu „Perfect”, lecz w której (w przeciwieństwie
do zwykłego połowu włokami rozpornicowymi lub połowu z
użyciem dwóch włoków) sieć przymocowana jest bezpośrednio

do spławika. Oprócz ograniczenia kosztów ważnym celem
projektu pilotażowego jest zmniejszenie ilości odrzutów

Stosowne artykuły rozporządzenia 1595/2004: Uczest-
nikom projektu pilotażowego udziela się gwarancji na
podstawie art. 4 rozporządzenia 1595/2004 zmienionego
art. 15 IFOR. Artykuł ten stanowi, że państwa członkowskie
mogą wspierać działania dotyczące wspólnego interesu o szer-
szym zasięgu niż działania podejmowane zazwyczaj przez
podmioty prywatne. IFOR określa, że działania te realizowane
są przy czynnym udziale samych udziałowców przemysłu lub
realizowane przez organizacje występujące w imieniu produ-
centów oraz przyczyniają się do realizacji celów wspólnej poli-
tyki rybołówstwa

Sektory gospodarki: Dotyczy pomocy dla rybaków pracują-
cych czynnie w rybołówstwie morskim

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Visserij
Postbus 20401
2500 EK 's Gravenhage
Nederland

Strona internetowa:
www.hetlnvloket.nl. Zaleca się stosowanie funkcji wyszuki-
wania

Dodatkowe informacje:
Osoba odpowiedzialna za kontakty: Directie Visserij, dr Frans
Vroegop
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