
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 WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami 

rybołówstwa 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2011/C 119/05) 

Nr pomocy: XF 33/10 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region/organ przyznający pomoc: Regione Autonoma della 
Sardegna 

Nazwa programu pomocy: programma operativo 
FEP 2007-2013 — Rafforzamento dotazione finanziaria per 
l'attuazione delle misure 2.1 e 2.3 Asse II — Atto di indirizzo 
per l'utilizzo di somme disponibili sul bilancio regionale 2009 
(1 000 000 EUR in conto residui sui capitolo 5 006,1406 — 
UPB S06.05.003 — CdR 00.06.01.09; 500 000 EUR in conto 
competenza sul capitolo SC06.1407 — UPB S06.05.003 — 
CdR 00.06.01.09). 

Podstawa prawna: 

— deliberazione della Giunta regionale n. 56/65 del 29 dicembre 
2009. 

— decreto n. 3054/DecA/140 del 3 dicembre 2009 – Wdrożenie 
Działania 2.1, Poddziałania 1 i Działania 2.3 drugiej osi 
Europejskiego Funduszu Rybackiego (art. 28, 29, 34 i 35 
rozporządzenia (WE) nr 1198/2006) – Zatwierdzenie Diret
tive per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 2.1 — 
Sottomisura 1 — e della Misura 2.3 dell'Asse II dei Fondo 
Europeo della Pesca (FEP). 

— Ogłoszenie o wdrożeniu Działania 2.1, Poddziałania 1 Euro
pejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007–2013 „Inwe
stycje produkcyjne w akwakulturę” (art. 28 i 29 rozporzą
dzenia (WE) nr 1198/2006), sporządzone na podstawie 
krajowego planu działania w ramach EFR, zatwierdzonego 
decyzją (WE) nr 6792 z dnia 19 grudnia 2007 r., na 
podstawie projektu ogłoszenia o wdrożeniu Działania 2.1, 
Poddziałania 1 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę” 
(art. 28 i 29 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006), zatwier
dzonego w Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimen
tari e forestali (MIPAAF) n. 593/2008. 

— Ogłoszenie o wdrożeniu Działania 2.3 Europejskiego 
Funduszu Rybackiego na lata 2007–2013 „Inwestycje 
w zakresie przetwórstwa i obrotu” (art. 34 i 35 rozporzą
dzenia (WE) nr 1198/2006), sporządzone na podstawie 
krajowego planu działania w ramach Europejskiego 
Funduszu Rybackiego, zatwierdzonego decyzją (WE) 
nr 6792 z dnia 19 grudnia 2007 r., na podstawie projektu 
ogłoszenia o wdrożeniu Działania 2.3 „Inwestycje 
w zakresie przetwórstwa i obrotu” (art. 34 i 35 rozporzą
dzenia (WE) nr 1198/2006), zatwierdzonego w Decreto del 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) 
n. 593/2008. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
1 500 000,00 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Pomoc jest przyznawana zgodnie z warunkami określonymi 
w art. 28, 29, 34 i 35 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 
oraz art. 9, 10 i 14 rozporządzenia (WE) nr 498/2007. 

Dopuszczone inwestycje mogą skorzystać z dofinansowania 
publicznego w wysokości do 40 % całkowitych wydatków 
kwalifikowalnych. Ponadto minimalny udział beneficjenta 
wynosi 60 % (załącznik II do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.). 

W przypadku, gdy beneficjentem jest przedsiębiorstwo sektora 
rybołówstwa przemysłowego i akwakultury zatrudniające mniej 
niż 750 osób lub którego obroty wynoszą mniej niż 200 
milionów euro, ale które nie jest przedsiębiorstwem mikro, 
małym ani średnim zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 
Komisji 2003/361/WE, wówczas minimalny udział beneficjenta 
wynosi 80 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych. 
W takim przypadku wkład publiczny ulega zmniejszeniu 
zgodnie z treścią załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., Grupa 4. 

Zgodnie z treścią Decreto n. 3054/DecA/140 del 3 dicembre 2009 
Attuazione della Misura 2.1 — Sottomisura 1 — e della Misura 2.3 
dell'Asse II del Fondo Europeo della Pesca (art. 28, 29, 34 i 35 
rozporządzenia (WE) nr 1198/2006) – Zatwierdzenie Direttive 
per l'azione amministrativa e la gestione della Misura 2.1 — Sotto
misura 1 — e della Misura 2.3 dell'Asse II del Fondo Europeo delia 
Pesca (FEP), maksymalny wkład przypadający na każde przed
siębiorstwo wynosi 300 000,00 EUR na Działanie 2.1 – 
Poddziałanie 1 oraz 200 000,00 EUR na Działanie 2.3. 

Wkładu nie można łączyć z innymi środkami wsparcia uzyska
nymi przez beneficjenta na te same wydatki. 

Data wejścia w życie: Dnia 28 października 2010 r. 

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

Cel pomocy: 

zwiększenie dotacji finansowych na rzecz wdrożenia działań 2.1 
i 2.3 drugiej osi Europejskiego Funduszu Rybackiego, zgodnie 
z postanowieniami krajowego planu działania w ramach EFR, 
zatwierdzonego decyzją (WE) nr 6792 z dnia 19 grudnia 
2007 r., w celu z jednej strony zachęcenia do inwestycji 
produkcyjnych w sektorze akwakultury zmierzających do 
poprawy warunków pracy, warunków sanitarnych oraz zdro
wotnych, a także dobrostanu zwierząt i jakości produktów 
lub do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 
lub wzmocnienia pozytywnego oddziaływania zgodnie z art. 28
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i 29 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 oraz zachęcenia do 
inwestycji w sektorach przetwórstwa i obrotu zgodnie z art. 34 
i 35 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006. 

Środki te zostaną wykorzystane na dopuszczenie do objęcia 
dofinansowaniem projektów znajdujących się na liście 
projektów ocenionych pod względem merytorycznym, zaklasy
fikowanych na podstawie ogłoszeń o wdrożeniu poszczegól
nych środków programu operacyjnego w ramach EFR, których 
nie można było sfinansować z uwagi na wyczerpanie się 
środków finansowych dostępnych w ramach udziału planu 
finansowego programu operacyjnego EFR przeznaczonego na 
wdrożenie tych środków. 

Wskazać artykuł lub artykuły mające zastosowanie: Arty
kuły 11 i 16 

Przedmiotowa działalność: Akwakultura oraz przetwórstwo 
i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Autonoma della Sardegna 
Assessorato dell’Agricoltura e della riforma agro-pastorale 
Via Pessagno 4 
09126 Cagliari CA 
ITALIA 

per il tramite dell'Agenzia regionale autonoma Argea Sardegna. 

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.regione.sardegna.it-(http://www.regione.sardegna.it/ 
documenti/1274_20100115102020.pdf) 

Uzasadnienie: Ograniczone dofinansowanie w ramach EFR 
w związku z włączeniem Sardynii w nowym okresie plano
wania na lata 2007–2013 do regionów o wspólnym celu 
„konkurencyjność regionalna i zatrudnienie”. Przedmiotowa 
pomoc ma na celu przeznaczenie dodatkowych zasobów regio
nalnych na sfinansowanie działań zgodnych z krajowym 
planem działania w ramach EFR, zatwierdzonym decyzją (WE) 
nr 6792 z dnia 19 grudnia 2007 r. Ogłoszenia o wdrożeniu 
działania 2.1 i 2.3 przewidują, co następuje: W przypadku, gdy 
brakuje środków na wszystkie działania kwalifikowalne, 
w zakresie dostępnych funduszy regionalnych administracja 
zastrzega sobie prawo do ustanowienia dalszej pomocy zgodnie 
z niniejszym ogłoszeniem. Pomoc może być udzielona na 
podstawie rozporządzenia (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 
2008 r. zgodnie z treścią „Wytycznych w sprawie oceny 
pomocy państwa dla sektorów rybołówstwa i akwakultury”, 
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 84 
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
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