
Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 97/03)

Data przyjęcia decyzji 7.12.2007

Numer pomocy N 837/06

Państwo członkowskie Włochy

Region Abruzzo

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Accordi di programma — Abruzzo

Podstawa prawna Decreto Ministeriale 25 maggio 2000 «Adozione del VI Piano nazionale della
pesca e dell'acquacoltura 2000/2002».
Legge 41 del 17 febbraio 1982 «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima».
Legge Regionale (Abruzzo) n. 22 del 5 agosto 2004 «Nuove disposizioni in
materia di politiche di sostegno all'economia ittica».
Delibera di Giunta Regionale d'Abruzzo del 29 novembre 2006

Rodzaj środka pomocy System pomocy

Cel pomocy Unowocześnienie branży rybołówstwa regionalnego za pomocą działań informa-
cyjnych i pomocy technicznej; promowanie rozwoju sektora za pomocą działań
szkoleniowych i dokształcania zawodowego w celu tworzenia nowych przedsię-
biorstw oraz wyszkolenia wyspecjalizowanego personelu, informatyzacji sektora
i uproszczenia procedur administracyjnych

Forma pomocy Subwencja bezpośrednia dla stowarzyszeń producentów

Budżet —

Intensywność pomocy —

Czas trwania pomocy 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności

Sektory gospodarki Stowarzyszenia zawodowe sektorów rybołówstwa i akwakultury

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Regione Abruzzo
Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Alimentazione Caccia e Pesca
Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria — DH/18
Via Catullo, 17
I-62127 Pescara

Inne informacje Sprawozdanie z realizacji

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji 26.2.2008

Numer pomocy N 571/07

Państwo członkowskie Belgia

Region Vlaanderen

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa
podmiotu otrzymującego pomoc)

Afzetbevorderingsactiviteiten voor de visserij- en de aquacultuursector
Actions de promotion dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

Podstawa prawna Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte
bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse
producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij (BS 18 maart 1997)
Zoals gewijzigd op 10 november 2006 (BS 11 december 2006)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Pomoc dla sektora rybołówstwa

Forma pomocy Dotacje indywidualne

Budżet 440 000 EUR rocznie, całkowity budżet 1 320 000 EUR

Intensywność pomocy Maksymalnie 100 %

Czas trwania pomocy Bez ograniczeń

Sektory gospodarki Sektor rybołówstwa

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

VLAM
Ellipsegebouw 1e verdieping
Koning Albert II laan 35
B-1030 Brussel

Inne informacje Sprawozdanie roczne

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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