
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) 

(2011/C 262/08) 

Nr pomocy: SA.33012 (11/XF) 

Państwo członkowskie: Irlandia 

Region/organ przyznający pomoc: An Bord Iascaigh Mhara 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: Special Assistance for Young Fishermen 
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: 
200 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Pomoc w formie dotacji 
w wysokości równej niższej z dwóch następujących kwot: 15 % 
kosztów nabycia lub kwota nieprzekraczająca 50 000 EUR 

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2011 r. 

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

— w ramach programu: pomoc będzie przyznawana do dnia 
30 czerwca 2015 r. 

Cel pomocy: 

W ramach programu oferuje się specjalną pomoc młodym 
rybakom na rozpoczęcie działalności w branży. Młodzi rybacy 
(w wieku poniżej 40 lat w momencie składania wniosku), 

którzy nie byli dotychczas właścicielami lub współwłaścicielami 
żadnego statku rybackiego i po raz pierwszy nabywają używany 
statek do połowu sielawy. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 10 

Przedmiotowa działalność: promowanie młodych rybaków 
rozpoczynających karierę w sektorze połowowym 

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/media/bim/BIM_Fisheries_Special_Assistance_ 
for_Young_Fishermen_Scheme%20.pdf 

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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