
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 138/06) 

Numer XA: XF 14/09 

Państwo członkowskie: Francja 

Region/organ przyznający pomoc: Państwo francuskie repre
zentowane przez Ministra Rolnictwa i Rybołówstwa. 

Tytuł: Aide attribuée au Groupement de Défense Sanitaire Aquacole 
d'Aquitaine en application du Règlement (CE) n o 736/2008 de la 
Commission du 22 juillet 2008 relatif à l'application des articles 87 
et 88 du traité CE aux aides accordées aux petites et moyennes 
entreprises actives dans la production, la transformation et la commer
cialisation de produits de la pêche 

Podstawa prawna: Contrat de Projets État-Région (CPER) Aqui
taine 2007-2013 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
147 900 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 60 % 

Data realizacji: 1 sierpnia 2009 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 
2014 r.). Podać następującą informację: Ostateczna data 
złożenia wniosku o wypłacenie pozostałej części pomocy to 
dzień 30 czerwca 2012 r. 

Cel pomocy: Utrzymanie wysokiej jakości warunków sanitar
nych i środowiska w odniesieniu do akwakultury w Akwitanii. 

Działania wspólne prowadzone przez GDSAA są realizowane 
z korzyścią dla wszystkich hodowców zajmujących się akwakul
turą. 

Należy określić, który z artykułów ma zastosowanie: 
Artykul 17 – Pomoc na rzecz działań wspólnych 

Przedmiotowa działalność: Akwakultura, chów ryb 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministère de l'agriculture et de la pêche 
Direction des pêches maritimes et de ľaquaculture 
Bureau de la pisciculture et de la pêche continentale 
3 place de Fontenoy 
75007 Paris 
FRANCE 

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

http://www.aquitaine.pref.gouv.fr 

ou 

http://www.aquitaine.fr 

Uzasadnienie: Pomoc przewidziana w ramach Contrat de Projets 
État-Région (CPER) umożliwia sfinansowanie planowanego dzia 
łania bez wykorzystania EFR.
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