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

rybołówstwa 

(2012/C 334/05) 

Nr pomocy: SA.35086 (12/XF) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region/organ przyznający pomoc: Regione Abruzzo 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: cessazione temporanea delle attività di 
navi di pesca di stanza nel porto di Pescara abilitate al sistema 
a strascico. 

Podstawa prawna: Delibera della Giunta Regionale della 
Regione Abruzzo n. 404 del 25 giugno 2012 in materia di 
concessione di aiuti in regime di esenzione per la cessazione 
temporanea delle attività di prelievo ittico alle imprese armatrici 
di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara abilitate al 
sistema a strascico. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
780 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data wejścia w życie: Dnia 8 lipca 2012 r. 

Czas trwania programu pomocy: Koniec 2012 r. 

Cel pomocy: Dotacja na pokrycie kosztów dodatkowego ogra
niczenia nakładu połowowego w dwóch dodatkowych okresach 
tymczasowego zaprzestania działalności: od dnia 9 lipca 2012 r. 
do dnia 5 sierpnia 2012 r. oraz od dnia 18 września 2012 r. 
do dnia 5 października 2012 r. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 

Przedmiotowa działalność: Połowy włokiem prowadzone 
przez statki, dla których portem macierzystym jest Pescara 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, 
Caccia e Pesca 
Servizio Adeguamento alla normativa comunitaria ed economia 
ittica 
Via Catullo 17 
65127 Pescara PE 
ITALIA 

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.abruzzo.it/pesca 

Uzasadnienie: 

Należy określić, z jakiego powodu ustanowiono program 
pomocy państwa zamiast korzystania z pomocy w ramach 
Europejskiego Funduszu Rybackiego: 

Dotowanie dłuższego okresu zamkniętego z zasobów EFR jest 
niemożliwe z uwagi na nikłość środków dostępnych w ramach 
środka 1.20.
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