
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 334/07) 

Nr pomocy: SA.35136 (12/XF) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region/organ przyznający pomoc: Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Cooperativa 
pescatori San Vito S.c.r.l. 

Podstawa prawna: Decreto n. 789 del 10 aprile 2012 del 
direttore del servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità: «Legge 
regionale n. 18 del 29 dicembre 2011, articolo 2, commi 38- 
45. Concessione di aiuti alla Cooperativa pescatori San Vito di 
Marano Lagunare per l'acquisto attrezzature nell'ambito di 
un'azione collettiva ai sensi dell'articolo 37 del regolamento 
(CE) n. 1197/2006, Decreto di impegno». 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
200 000 EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: Do 60 % wydatków 
kwalifikowalnych 

Data wejścia w życie: Dnia 16 maja 2012 r. 

Czas trwania programu pomocy: Dnia 30 czerwca 2014 r. 

Cel pomocy: Inwestycje dokonywane w interesie wspólnym 
w urządzenia oraz infrastrukturę do produkcji, przetwarzania 
i wprowadzania produktów do obrotu oraz mające na celu 
poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 

Przedmiotowa działalność: Działania wspólne 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali 
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità 
Via Sabbadini 31 
33100 Udine UD 
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.fvg.it 

Uzasadnienie: 

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

Zasoby Europejskiego Funduszu Rybackiego nie są wystarcza
jące, aby zapewnić wspieranie wszystkich wspólnych/zbioro
wych projektów w sektorze rybołówstwa regionalnego, 
w związku z czym, z uwagi na znaczenie przedmiotowego 
projektu, władze regionalne postanowiły zwiększyć dostępne 
środki. 

Ponadto środki przyjęte przez władze regionalne obejmują 
pomoc ad hoc na rzecz spółdzielni Cooperativa Pescatori San 
Vito, zrzeszającej większość rybaków (ponad 150 członków) 
z gminy Marano Lagunare.
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