
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 91/06) 

Nr pomocy: XF 12/09 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region/organ przyznający pomoc: 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali 
Servizio pesca e acquacoltura 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: regolamento recante criteri 
e modalità per l’attuazione degli interventi creditizi in materia 
di pesca e acquacoltura erogabili ai sensi dell’articolo 5, lettera 
n) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 

Podstawa prawna: decreto del Presidente della Regione 
11 maggio 2009, n. 0125/Pres. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
412 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Do 40 % 

Data wejścia w życie: 21 maja 2009 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 
2014 r.); należy wskazać: 

— w ramach programu: datę, do której pomoc może zostać 
przyznana, 

— do dnia 30 czerwca 2014 r. 

Cel pomocy: Pomoc ma na celu wsparcie programów kredy
towych przeznaczonych dla MŚP na budowę, rozbudowę 
i modernizację instalacji akwakultury, inwestycje w sektorze 
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu, a także na pozyski

wanie nowych technologii w celu poprawy stanu środowiska, 
warunków sanitarnych i jakości produktów. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 11 „Pomoc na rzecz inwestycji produkcyjnych 
w akwakulturę” oraz art. 16 „Pomoc na rzecz przetwórstwa 
i wprowadzania do obrotu” 

Przedmiotowa działalność: Rybołówstwo i akwakultura 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali 
Servizio pesca e acquacoltura 
Via Sabbadini 31 
33100 Udine UD 
ITALIA 

Tel. +39 0432555225 
Faks +39 0432555140 
E-mail: s.pesca.agrifor@regione.fvg.it 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny 
tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie 
z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc niepodlegająca 
programowi pomocy: 

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2009/ 
05/20/20 

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Program pomocy został ustanowiony w celu realizacji ustawy 
regionalnej nr 80 z dnia 20 listopada 1982 r., która przewiduje 
programy kredytowe dla sektorów rybołówstwa i akwakultury 
jako alternatywę dla rodzajów pomocy przewidzianych 
w ramach EFR.
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