
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) 

(2011/C 222/05) 

Nr pomocy: XF 35/10 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region/organ przyznający pomoc: An Bord Iascaigh Mhara 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: Seafood Category Management Scheme 

Podstawa prawna: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952) 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
400 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 40 % 
w przypadku kwalifikujących się projektów sektora prywatnego 
i maksymalnie 100 % w przypadku projektów publicznych 
realizowanych we wspólnym interesie przez podmioty prawa 
publicznego lub instytucje badawcze. 

Data wejścia w życie: Data rozpoczęcia obowiązywania – dnia 
1 listopada 2010 r. 

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

— w ramach programu: pomoc będzie przyznawana do dnia 
30 czerwca 2014 r. 

— w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty 
ostatniej raty: nie dotyczy 

Cel pomocy: 

Celem programu jest wsparcie projektów leżących we 
wspólnym interesie, przyczyniających się do zrównoważonego 
rozwoju głównych rodzajów produktów żywnościowych 
pochodzących z morza, tj. organizmów pelagicznych, siei 
wędrownej, skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców 
wodnych oraz łososia szlachetnego. 

Program ten finansowany jest na podstawie art. 17, 20, 21 i 23 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 
2008 r. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Arty
kuły 17, 20, 21 i 23 

Przedmiotowa działalność: Produkcja i przetwórstwo 
produktów żywnościowych pochodzących z morza. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

An Bord Iascaigh Mhara 
PO Box 12 
Crofton Road 
Dún Laoghaire 
Co. Dublin 
IRELAND 

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.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085 

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Przyznane Irlandii środki z Europejskiego Funduszu Rybackiego 
zostały w pierwszym rzędzie przeznaczone na inne działania, 
w szczególności na wycofanie z eksploatacji statków rybackich, 
przyjazne dla środowiska systemy dla rybołówstwa, lądowe 
zarządzanie połowami oraz oś 4 (rozwój społeczności stref 
przybrzeżnych).
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