
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 

(2012/C 334/08) 

Nr pomocy: XF 34/10 

Państwo członkowskie: Dania 

Region/organ przyznający pomoc: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: Vækstkaution 

Podstawa prawna: Lovbekendtgørelse nr. 549 af den 1. juli 
2002 (med ændringer), bekendtgørelse nr. 1013 af den 
17. august 2007, samt ændringsbekendtgørelse nr. 237 af 
den 17. marts 2010, samt Finansudvalgets bevilling. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: Program 
pomocy w formie gwarancji. Maksymalna kwota wydatków 
w ramach programu wynosi 300 mln DKK. Program dotyczy 
zarówno przedsiębiorstw produkcji podstawowej jak i wszyst
kich innych przedsiębiorstw, a podane wydatki stanowią łączną 
kwotę objętą programem. Gwarancje obejmują maksymalnie 
75 % kwoty pożyczki na przedsiębiorstwo do pułapu 
2 mln DKK. Obliczenia dotyczące ekwiwalentu dotacji 
w programie pomocy zgłoszono Komisji, która zatwierdziła je 
w ramach pomocy N 682/09. 

Maksymalna intensywność pomocy: 

Średnia intensywność pomocy: 15,23 % gwarancji 

Maksymalna intensywność pomocy: 19,02 % gwarancji 

Data wejścia w życie: Dzień po opublikowaniu przez Komisję 
Europejską zestawienia informacji na stronie internetowej 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: Dnia 31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: Pomoc inwestycyjna 

Należy określić, który z artykułów ma zastosowanie: Arty
kuły 11, 12, 15, 16, 19 i 22 

Przedmiotowa działalność: Inwestycje 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Vækstfonden 
Strandvejen 104 A 
2900 Hellerup 
DANMARK 

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.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/ 
Bekendtgoerelsen%20%20%20Retsinformation.ashx 

http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/ 
underskrevne%20bekendtgoerelse.ashx 

http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/ 
Lov%20nr%20549%20af%20den%202%20juli% 
202002%20%20m%20som%20aendre t%20% 
20tom%202009.ashx 

http://www.vf.dk/OmVaekstfonden/~/media/Files/Aktstykke.ashx 

Uzasadnienie: 

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

Program pomocy „Vækstkaution” jest elastycznym programem 
finansowania, który jest realizowany w ścisłej współpracy ze 
zwykłymi bankami komercyjnymi, a ponadto obejmuje 
wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa 
produkcji podstawowej.
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