
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji dotyczących pomocy państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem
Komisji nr 1595/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Euro-
pejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących

działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 99/12)

Numer środka pomocy: XF 15/06

Państwo członkowskie: Niderlandy
Region: Groningen
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Exploitatiemaatschappij Haven
Lauwersoog

Podstawa prawna:
Algemene Wet Bestuursrecht titel 4.2

Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 1998

Algemene Subsidieverordening provincie Groningen

Algemene subsidieverordening SNN

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całko-
wita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmio-
towi: Całkowita kwota pomocy indywidualnej wynosi
1 134 496,35 EUR. Nie ma zastosowania pomoc w postaci
utraconych dochodów podatkowych. Pomoc zostanie wypłacona
w maksymalnie 5 ratach w okresie przypadającym między
jesienią 2006 r. i czerwcem 2008 r. (Czterokrotna wypłata zali-
czek w wysokości 20 % opartych na rzeczywiście poniesionych
kosztach, które kwalifikują się do objęcia pomocą; wypłata
ostatniej raty dobywa się podczas rozliczenia.)

Nie chodzi o gwarantowanie pożyczek

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi 65 % kosztów kwalifikowanych. Koszty
kwalifikowane ogółem wynoszą 1 745 379 EUR.

(Wkład z programu Kompas na rzecz portów rybackich wynosi
35 %, wkład prowincji Groningen 15 %, a wkład prowincji
Fryslân wynosi również 15 % kosztów kwalifikowanych.)

Data realizacji: Decyzja o przyznaniu pomocy zapadnie w
ciągu tygodnia po opublikowaniu zgłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Ostatnia rata pomocy, obliczona na podstawie
udzielonych zaliczek i rozliczenia zrealizowanego projektu,
zostanie wypłacona w czerwcu 2008 r.

Cel pomocy: Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw,
wytwarzających, przetwarzających i wprowadzających do obrotu
produkty rybołówstwa, pomoc na wyposażenie portów rybac-
kich (art. 9).

Należy również podać artykuł stanowiący podstawę (art. 4-12
włącznie) oraz odpowiednie koszty kwalifikujące się do objęcia
programem pomocy lub pomocą indywidualną:

Stosuje się art. 9 — pomoc na wyposażenie portów rybackich
w celu ułatwienia rozładunku i zaopatrywania kutrów rybac-
kich.

Chodzi o inwestycje realizowane we wspólnym interesie
rybaków korzystających z portu, które przyczynią się do ogól-
nego rozwoju portu i lepszego świadczenia usług na rzecz
rybaków. Nastąpi poprawa bezpieczeństwa załadunku i rozła-
dunku dzięki budowie nabrzeży, ułatwienie zaopatrywania
kutrów w paliwo i wodę jak również przeprowadzania prze-
glądów i napraw

Sektory gospodarki: Pomoc dla rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), Postbus 779,
9700 AT Groningen

Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen

Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Strona internetowa: www.snn-online.nl
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