
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 334/06) 

Nr pomocy: SA.33634 (11/XF) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region/organ przyznający pomoc: Ministero delle politiche 
agricole e forestali 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: ricambio generazionale e sviluppo delle 
imprese giovanili nel settore della pesca e dell'acquacoltura — 
Fondo dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura 
l.n. 296 del 2006. 

Podstawa prawna: Decreto ministeriale n. 115 del 2011; 
decreti direttoriali attuativi n. 117, 118 e 119 del 2011. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
500 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalnie 100 % 

Data wejścia w życie: dnia 5 listopada 2011 r. 

Czas trwania programu pomocy: dnia 31 grudnia 2011 r. 

Cel pomocy: Wspieranie wymiany pokoleniowej oraz rozwój 
przedsiębiorstw zakładanych przez młodych przedsiębiorców 
w sektorze rybołówstwa 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: Arty
kuły 11, 20 i 21 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 

Przedmiotowa działalność: Rybołówstwo i akwakultura 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministero delle politiche agricole e forestali 
Viale dell'Arte 16 
00142 Roma RM 
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.politicheagricole.gov.it 

Uzasadnienie: 

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

Przedmiotowy program pomocy służy wspieraniu wymiany 
pokoleniowej oraz rozwoju przedsiębiorstw rybackich zakłada
nych przez młodych przedsiębiorców w sektorze rybołówstwa 
poprzez innowacje technologiczne, szkolenia, promocję 
produktów rybołówstwa oraz projekty pilotażowe.
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