
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 276/03) 

Nr pomocy: XF 6/10 

Państwo członkowskie: Finlandia 

Region/organ przyznający pomoc: 

1) Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

2) Pohjois-Karjalan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: 

1) Pyhäjärvi-Instituutti 

2) Niemisen ja Sintsin seudun kyläyhdistys ry 

Podstawa prawna: 

Laki valtion talousarviosta (423/1988); Pomoc jest przyznawana 
Ministerstwu Rolnictwa i Leśnictwa przez Parlament w ramach 
kwoty przydzielonej na dany cel w budżecie państwa na rok 
2010. 

Tuen myöntämisessä, valvonnassa ja takaisinperinnässä nouda
tetaan valtionavustuslakia (688/2001) 

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

1) 75 000 EUR; 

2) 75 000 EUR, czyli razem: 150 000 EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

1) Koszty całkowite wynoszą 140 000 EUR, 
a samofinansowanie wynosi 65 000 EUR, czyli 46 %. Inten
sywność pomocy wynosi zatem 54 %. 

2) Koszty całkowite wynoszą 83 400 EUR, a samofinansowanie 
wynosi 8 400 EUR, czyli 10 %. Intensywność pomocy 
wynosi zatem 90 %. 

Litera b) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 
1198/2006 przewiduje, że intensywność pomocy 
w odniesieniu do operacji dotyczących art. 37 (działania 
wspólne) może wynosić do 100 %, jeżeli spełnione są okre 
ślone kryteria. W danym przypadku w obu projektach bene
ficjentami pomocy są organizacje o celu niezarobkowym 
działające w interesie publicznym (poprawa jakości wody 
i stanu stad ryb w obu jeziorach). 

Data realizacji: najwcześniej dnia 1 marca 2010 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (najpóźniej dnia 30 czerwca 2014 r.) Należy 
określić: 

— przewidywaną datę wypłacenia ostatniej transzy: 

1) dnia 31 maja 2011 r. 

2) najpóźniej dnia 31 maja 2013 r. 

Cel pomocy: Środki zarządzania stadami ryb: połów selek
tywny w jeziorach 1) Säkylän Pyhäjärvi i 2) Onkamojärvi 
w celu poprawy warunków sektora rybołówstwa, jakości 
wody i stanu stad ryb. 

Wskazanie, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Artykuł 17 
– Działania wspólne 

Sektory gospodarki: Intensywne połowy ryb o niskiej wartości 
handlowej umożliwią zmniejszenie stad ryb w dużych jeziorach 
dotkniętych eutrofizacją. Te środki zarządzania stadami ryb 
zmienią strukturę połowów w jeziorach, zmniejszą ilość 
substancji odżywczych przenoszonych przez ryby i w ten 
sposób poprawią jakość wody. W rezultacie poprawią się możli
wości przetrwania ryb o wysokiej wartości handlowej, co będzie 
mieć pozytywny wpływ na zyski z połowów przemysłowych 
i rekreacyjnych. Połów selektywny z tytułu zarządzania stadami 
ryb prowadzony jest przez zawodowych rybaków lokalnych. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

1) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

PL 236 

20101 Turku
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2) Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

PL 8 

80101 Joensuu 

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

Uzasadnienie: Na poziomie krajowym podjęto decyzję, że 
w przypadku programu operacyjnego Finlandii zatwierdzonego 
decyzją Komisji C(2007) 3537 z dnia 20 listopada 2007 r. 
wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rybackiego nie 
może być wykorzystywane w odniesieniu do projektów połowu 
selektywnego z tytułu zarządzania stadami. Tego typu projekty 
mogą być zatem finansowane jedynie na poziomie krajowym, 
o ile fiński Parlament przyzna na nie szczególną kwotę. 

Nr pomocy: XF 9/10 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region/organ przyznający pomoc: Comunitat Valenciana 
(wspólnota autonomiczna Walencji) 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: XF 9/10 — Ayuda por la que se adju
dican a AGROALIMED determinadas tareas en explotaciones de 
piscicultura 

Podstawa prawna: Resolución de 5 de marzo de 2010, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
adjudican a AGROALIMED determinadas tareas en explota
ciones de piscicultura 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 21 700 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data wejścia w życie: Z chwilą publikacji 

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 może zostać 
przyznana, 

— w przypadku pomocy ad hoc: ostatni kwartał roku budżeto
wego. 

Cel pomocy: monitorowanie zdrowia zwierząt 
w gospodarstwach rybnych. 

Należy określić, który z art. 8-24 ma zastosowanie: 
Artykuł 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 
22 lipca 2008 r. Pomoc przeznaczona na środki ochrony 
zdrowia zwierząt. 

Przedmiotowa działalność: gospodarstwa rybne 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
C/ Amadeo de Saboya, 2 
46410 Valencia 
ESPAÑA 

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.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/ 
agroalimed%20piscicultura%202010.pdf 

Uzasadnienie: Biorąc pod uwagę szczególne wymogi chowu 
i hodowli ryb zasadne jest wprowadzenie szeregu środków 
zapobiegawczych w zakresie zdrowia ludzi i zwierząt.
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