
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 art. 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa 

(2010/C 261/03) 

Nr pomocy: XF 8/10 

Państwo członkowskie: Republika Litewska 

Region/organ przyznający pomoc: Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministerija 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti 
žuvininkystės tvenkiniuose 

Podstawa prawna: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2009 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 3D-584 „Paramos 
gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose 
taisyklės“ 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 2,75 
miliona LTL 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data wejścia w życie: Dnia 19 sierpnia 2009 r. 

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

— w ramach programu: datę, do której pomoc musi zostać 
przyznana: do dnia 31 grudnia 2013 r., 

— w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę wypłaty 
ostatniej transzy pomocy. 

Cel pomocy: Pomoc na rzecz ochrony zasobów naturalnych, 
różnorodności genetycznej oraz poprawy jakości, jak również 
zarządzania krajobrazem oraz tradycyjnych cech charaktery
stycznych obszarów akwakultury. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 12. 

Przedmiotowa działalność: Odszkodowanie za spadek 
produkcji rybnej w stawach rybnych wynikający 
z zastosowania środków ochrony środowiska wodnego 
w stawach rybnych. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
Gedimino per. 19 
LT-01103 Vilnius 
LIETUVA/LITHUANIA 

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://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4948/ 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z programem „Środki służące ochronie środowiska 
wodnego”, stanowiącego część działań w dziedzinie akwakul
tury w ramach środków „Akwakultura, rybołówstwo śródlą
dowe, przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury 
oraz obrót nimi” w ramach osi priorytetowej 2 Litewskiego 
programu działań w sektorze gospodarki rybnej na lata 
2007–2013 zatwierdzonego decyzją Komisji nr C/2007/6703 
z dnia 17 grudnia 2007 r., pomoc w ramach programu 
ochrony ptactwa wodnego przyznana zostaje gospodarstwom 
akwakultury w celu ochrony cech siedlisk ważnych dla ptaków 
wodnych, stworzenia obszarów spokoju oraz na rzecz innych 
środków ochrony przyrody wykraczających poza zwykłe stoso
wanie dobrych praktyk w dziedzinie akwakultury. Pomoc jest 
przyznawana na podstawie wskaźników, takich jak obniżenie 
dochodów gospodarstw akwakultury ze względu na wysoką 
liczbę ptaków wodnych występujących na ich terenie, długość 
pobytu tych ptaków na terenie gospodarstw oraz ilość 
produktów rybołówstwa oraz paszy przez nie spożywanych. 
Planuje się przeznaczenie funduszy na środki lub obszary dzia 
łalności osi priorytetowej 2 na okres lat 2007–2013, jednak 
przepisy nie przewidują możliwości przeznaczenia funduszy 
na inny program w dziedzinie „Środków służących ochronie 
środowiska wodnego”, w związku z czym opracowano program 
pomocy państwa. 

W ramach programu pomocy państwa „Pomoc na rzecz 
poprawy ochrony zasobów naturalnych stawów rybnych” 
pomoc jest przyznawana osobom prawnym i fizycznym zajmu
jącym się hodowlą ryb i ma na celu stworzenie schronienia dla 
rzadkich, zagrożonych wyginięciem oraz chronionych 
gatunków ptaków wodnych i bagiennych, zapewniając im 
warunki bezpiecznego przelotu. Pomoc przyznawana jest na 
podstawie wskaźników, takich jak zmniejszenie rzeczywistej 
objętości wody (w m 3 ) w stawach rybnych w porównaniu do 
planowanej objętości (w m 3 ) oraz wielkość produkcji rybnej 
w stawach (spadek produkcji).

PL C 261/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.9.2010

http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4948/


Nr pomocy: XF 11/10 

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 la concessione di contributi alle associazioni 
del settore pesca professionale e dell’acquacoltura operanti in 
Regione, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge 
regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla 
manovra di bilancio 2008) 

Podstawa prawna: Decreto del Presidente della Regione 
16 aprile 2010, n. 074/Pres. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
200 000,00 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % 

Data wejścia w życie:: Dnia 29 kwietnia 2010 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 przeznaczona na wspieranie programów 
prac stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania reali
zowanych przez stowarzyszenia o profilu krajowym działające 
w komercyjnym sektorze rybołówstwa i akwakultury 
w regionie. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 17: „Pomoc na rzecz działań wspólnych” 

Sektory gospodarki: 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 indywidualna niepo
dlegająca programowi pomocy: 

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2010/ 
04/28/17 

Uzasadnienie: Niniejszy program pomocy został ustanowiony 
w celu realizacji ustawy regionalnej nr 30 z dnia 28 grudnia 
2007 r. (Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 30). Formy 
pomocy przewidziane w regulacji regionalnej są środkami towa
rzyszącymi w stosunku do środków pomocy strukturalnej, 
których finansowanie jest możliwe w ramach WPRyb.
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