
ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji dotyczących pomocy państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 1595/2004 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską 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 102/07)

Pomoc nr: XF 19/06

Państwo Członkowskie: Wielka Brytania

a) Pełen adres organu administracyjnego

London Development Agency
Palestra
197 Blackfriars Road
London SE1 8AA
United Kingdom

b) Osoba kontaktowa w Zjednoczonym Królestwie

Richard Winborn
Marine Fisheries Agency
Area 6D, 3-8 Whitehall Place West
London SW1A 2HH
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 80 41
Fax (44-207) 270 80 19
E-mail: richard.winborn@mfa.gsi.gov.uk

Region: Londyn

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

Beneficjent: Smoked Salmon Unlimited

Podstawa prawna: Industrial Development Act 1982

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Pomoc wypłacana beneficjentowi wyniesie 450 000 GBP w
ciągu dwóch lat. Projekt obejmuje budowę nowego zakładu, w
tym nowej wędzarni i ośrodka dla zwiedzających

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy:
15 %. Pomoc wypłacana jest w formie dotacji gotówkowych na
podstawie przedstawienia zatwierdzonej faktury. Nie wypłaca się
pomocy w żadnej innej formie. Intensywność pomocy w odnie-
sieniu do każdego zatwierdzonego projektu nie przekroczy w
ekwiwalencie dotacji całkowitej kwoty krajowych i wspólnoto-
wych dotacji określonych w załączniku IV do rozporządzenia
Rady (WE) nr 2792/1999 (tj. 40 %)

Data realizacji: 22 listopada 2006 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Ostatnia transza pomocy dla beneficjenta
zostanie wypłacona w listopadzie 2008 r.

Cel pomocy: Poprawa konkurencyjności kwalifikujących się
regionów poprzez udzielenie wsparcia projektom o dobrej
jakości, które zapewniają nowe, zrównoważone inwestycje

Proszę wskazać, które z artykułów 4-12 mają zastoso-
wanie, oraz podać kwalifikowalne koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną: Pomoc będzie
dostępna na mocy art. 8 rozporządzenia (WE) 1595/2004.

Elementy projektów kwalifikujące się do pomocy w formie
dotacji muszą obejmować wydatki na środki trwałe takie jak
nieruchomości, zakłady i sprzęt służące do przetwarzania i
wprowadzania do obrotu wędzonego łososia. Środki można
nabyć bezpośrednio lub poprzez leasing finansowy bądź
sprzedaż ratalną. Niektóre umowy najmu nieruchomości
również można uznać za kwalifikowane. Mogą się także kwalifi-
kować niektóre koszty o charakterze jednorazowym (prawa
patentowe, honoraria). Projekty są monitorowane przez co
najmniej pięć lat do zakończenia inwestycji i później w celu
zagwarantowania, że spełniono warunki oferty

Sektor(-y) gospodarki: Program ma zastosowanie do sektora
rybołówstwa i jest związany z przetwórstwem i wprowadzaniem
do obrotu wędzonego łososia

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

London Development Agency
Palestra
197 Blackfriars Road
London SE1 8AA
United Kingdom

Strona internetowa:

www.dti.gov.uk

http://www.creativelondon.org.uk/server.php?show=con-
WebDoc.120

Pozostałe informacje: —

Inna pomoc państwa lub pomoc UE przyznana beneficjen-
towi po dniu 1 listopada 2004 r.: Po dniu 1 listopada 2004 r.
nie przyznano innej pomocy państwa ani dotacji UE
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Nr pomocy: XF 20/06

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Friuli Venezia Giulia

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Regolamento di esecuzione
dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 12/2006 recante
criteri e modalità per la concessione di contributi alle associa-
zioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per
l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'articolo 20,
comma 3, lettera b), della legge 41/1982 e successive modifiche

Podstawa prawna: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 [articolo
20, comma 3, lettera b)] — „Piano per la razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca marina” e successive modifiche.

Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (articolo 6) — „Assesta-
mento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7”.

Delibera di giunta regionale n. 2566 del 27 ottobre 2006

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Przewidywana roczna kwota wydatków w ramach programu
wynosi 240 000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensyw-
ność pomocy wynosi 100 % wydatków kwalifikowalnych

Data realizacji: Program pomocy wchodzi w życie po opubli-
kowaniu w Bollettino Ufficiale della Regione oraz w ciągu 10 dni
roboczych od daty wysłania niniejszego formularza, zgodnie z
przepisami art. 16 ust. 1 rozporządzenia wyłączającego (rozpo-
rządzenie (WE) nr 1595/2004)

Czas trwania: Pomoc będzie wypłacana do czasu wyczerpania
funduszy i w okresie obowiązywania rozporządzenia wyłączają-
cego (rozporządzenie (WE) nr 1595/2004), czyli do dnia 31
grudnia 2006 r.

Cel pomocy: Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w
sektorze rybołówstwa i akwakultury poprzez zatwierdzanie
umów dotyczących programów zawieranych ze stowarzysze-
niami sektora rybołówstwa działającymi na terenie regionu,
maksymalnie na okres dwunastu miesięcy, mających na celu
ochronę i rozwój zrównoważonego zarządzania zasobami
rybnymi i biologicznymi, promowanie produktów rybnych,
ochronę i rozwój wskaźnika zatrudnienia, a także promowanie
konsorcjów wśród przedsiębiorstw.

Odesłanie do pomocy zawiera art. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1595/2004.

Wydatki kwalifikowalne w ramach umów dotyczących
programu:

— wydatki na pracowników stowarzyszeń lub wydatki zwią-
zane z nabywaniem usług świadczonych przez osoby
trzecie, a związanych wyłącznie z realizacją programów;

— wydatki ponoszone na informowanie o celach programów,
informacje w formie graficznej lub audiowizualnej interesu-
jące dla podmiotów działających w tym sektorze;

— koszty organizacji wykładów, kongresów i seminariów
bezpośrednio związanych z realizacją programów;

— ogólne wydatki, łącznie z wydatkami ponoszonymi na
wynajem oraz amortyzację wyposażenia i urządzeń, bezpo-
średnio związane z realizacją programów do maksymalnej
wysokości 12 % całkowitych kosztów planowanej inicjatywy

Sektory gospodarki: Rybołówstwo morskie, akwakultura,
przetwórstwo i wprowadzanie produktów na rynek

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

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

Strona internetowa: www.regione.fvg.it

Pomoc nr: XF 21/06

Uwagi wyjaśniające:

Rada Ministrów z dnia 3 czerwca 2005 r. przyjęła decyzję w
sprawie wdrożenia planu działania w sektorze rybołówstwa
mając na uwadze osiągnięcie następujących celów:

— podniesienie poziomu bezpieczeństwa łodzi i ich załóg w
czasie działań połowowych;

— modernizacja, konkurencyjność i poprawa opłacalności tego
sektora;

— włączenie środków ochrony środowiska oraz wspieranie
działań, które korzystnie wpływają na trwałość morskiego
środowiska naturalnego.

— działania na rzecz równości szans między kobietami i
mężczyznami pracującymi w tym sektorze oraz godzenia
życia zawodowego i rodzinnego.

Przyjęty plan przewiduje szereg działań, które mają być realizo-
wane przez przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa, którym
oferowana jest możliwość otrzymania środków finansowych
koniecznych do realizacji tych działań, w postaci niskooprocen-
towanych kredytów udzielanych przez Instituto de Crédito
Oficial (dalej zwany ICO). Działania są skoncentrowane na
edukacji, badaniach technicznych i konkretnych działaniach

Państwo członkowskie: Hiszpania

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują-
cego pomoc indywidualną: Plan działania w sektorze
rybactwa Hiszpanii

Podstawa prawna: Acuerdo de 3 de junio de 2005, del
Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan de Acción
en el Sector Pesquero Español
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Podział wydatków w ujęciu rocznym:

Rok 2006 10 560 000 EUR

Rok 2007 10 560 000 EUR

Rok 2008 10 560 000 EUR

Rok 2009 7 920 000 EUR

Rok 2010 5 280 000 EUR

Razem 44 880 000 EUR

Pomoc zostanie przekazana ICO w celu udzielenia dopłat do
odsetek kredytów udzielonych przez banki

Maksymalna intensywność pomocy: Nie ma ograniczenia
dopłat do odsetek

Data realizacji: Zgodnie z umową termin wypłaty przez ICO
pierwszej rocznej transzy środków przeznaczonych na dopłaty
do odsetek zostaje ustalony na dzień 20 lutego 2007 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Termin wypłaty pierwszej rocznej transzy
środków przeznaczonych na dopłaty do odsetek zostaje usta-
lony na dzień 20 lutego 2007 r.

Przewidywana data ostatniej wypłaty: dzień 20 lutego 2011 r.

Cel pomocy: Celem pomocy jest modernizacja sektora,
podniesienie poziomu bezpieczeństwa i opłacalności oraz dosto-
sowanie do wymogów społecznych i środowiskowych

Proszę wskazać, które z artykułów 4-12 mają zastoso-
wanie, oraz podać kwalifikowalne koszty objęte
programem lub pomocą indywidualną:

Artykuł 6 — Pomoc na inwestycje przeznaczone na działania
innowacyjne i wsparcie techniczne.

Artykuł 12 Środki społeczno-ekonomiczne

Przewidziano, że kwalifikowalne koszty objęte programem
pomocy wynoszą 50 % kosztów całkowitych dla każdej z
pomocy przewidzianych w wyżej wymienionych artykułach

Sektory gospodarki: Program dotyczy sektora rybołówstwa
morskiego oraz sektora rolnictwa

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General de Pesca Marítima
C/ Ortega y Gasset 57
E-28006 Madrid

Strona internetowa: www.mapya.es
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