
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 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 283/04) 

Nr pomocy: SA.32720 (11/XF) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region/organ przyznający pomoc: La Rioja/Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc ad hoc: Programa estratégico de 
comercio exterior (Program strategiczny w zakresie handlu 
zagranicznego) 

Podstawa prawna: Orden n o 2/2011, de 11 de febrero, de la 
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas 
al programa estratégico de comercio exterior, en régimen de 
concurrencia competitiva (Boletín Oficial de La Rioja número 
22, de 16 de febrero de 2011). 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub 
łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
120 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Do 50 % 

Data wejścia w życie: Dnia 17 lutego 2011 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 może być przyznana: 30 czerwca 2014 r. 

Cel pomocy: Podnieść konkurencyjność małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) w celu ułatwienia im dostępu na rynki 
zagraniczne 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 20 

Przedmiotowa działalność: Rozwój nowych rynków 
i kampanii promocyjnych dla produktów rybołówstwa 
i akwakultury 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Agencia de Desarrollo Económico de La Ríoja (ADER) 
Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño, La Rioja 
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.larioja.org/npRioja/default/defaultpage. 
jsp?idtab^449883 

Uzasadnienie: Przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem 
produktów rybołówstwa i wprowadzaniem ich do obrotu 
należą do beneficjentów programu strategicznego w zakresie 
handlu zagranicznego. Nie ustanowiono specyficznego 
programu pomocy dla tych przedsiębiorstw, lecz zostali oni 
objęci istniejącym już programem pomocy (dotychczas zareje
strowanym pod numerem XF 4/09). 

Nr pomocy: SA.32722 (11/XF) 

Państwo członkowskie: Hiszpania 

Region/organ przyznający pomoc: La Rioja 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu 
otrzymującego pomoc ad hoc: 

Régimen de ayudas para el fomento de la acuicultura y de la 
transformación y comercialización de los productos de la pesca 
y la acuicultura (Program pomocy na rzecz wspierania akwa
kultury oraz przetwórstwa produktów rybołówstwa 
i akwakultury oraz obrotu tymi produktami). 

Zastępuje program pomocy zarejestrowany pod nr XF 7/09. 

Podstawa prawna: Orden n o 1/2011, de 11 de febrero, de la 
Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones 
por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas 
al fomento de la acuicultura y de la transformación 
y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura 
(Boletín Oficial de La Rioja número 22, de 16 de febrero de 
2011).
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Planowane w ramach programu roczne wydatki lub 
łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
0,65 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 40 % 

Data wejścia w życie: Dnia 17 lutego 2011 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 może być przyznana: 30 czerwca 2014 r. 

Cel pomocy: Wspieranie akwakultury oraz przetwórstwa 
produktów rybołówstwa i akwakultury oraz obrotu tymi 
produktami 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuły 11 i 16 

Przedmiotowa działalność: Akwakultura oraz przetwórstwo 
produktów rybołówstwa i akwakultury oraz obrót tymi produk
tami 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) 
Muro de la Mata, 13-14 
26071 Logroño, La Rioja 
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://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_ 
accn=26-314122 

Uzasadnienie: 

Dotacje przewidziane w akcie prawnym Orden n o 1/2011, 
z dnia 11 lutego 2011, należą do programu operacyjnego dla 
hiszpańskiego sektora rybołówstwa w okresie 2007–2013, 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rybacki. 

Przewiduje się jednak, że wkład finansowy organu Agencia de 
Desarrollo Económico de La Rioja będzie wyższy od wkładu 
przewidzianego w programie operacyjnym, w związku z tym 
uważamy, że zastosowanie ma art. 7 ust. 3 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rybackiego i w konsekwencji zastoso
wanie mają art. 87, 88 i 89 Traktatu.
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