
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 365/04) 

Nr pomocy: SA.28408 (XF 9/09) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region/organ przyznający pomoc: Marche 

Nazwa programu pomocy: avviso pubblico per la concessione 
di contributi ai sensi della misura 2.3 Trasformazione e commercia
lizzazione del pesce del PO FEP 2007/2013 — regolamento (CE) 
n. 1198/2006 articoli 34 e 35 

Podstawa prawna: Decreto dirigente della Posizione di 
Funzione Pesca e Zootecnia n. 15 dell’11 marzo 2009 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 
650 000 EUR w odniesieniu do pierwszego terminu składania 
wniosków; kwota ta może ulec zwiększeniu w zależności od 
dostępnych środków. W odniesieniu do drugiego terminu skła
dania wniosków nie przewidziano na razie żadnej kwoty 
pomocy finansowej poza możliwością reserwy środków 
w razie dostępności środków z budżetu. 

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z przepisami 
rozporządzenia (WE) nr 1198/2006, załącznik II i art. 35, 
tzn. 40 % dla MŚP, o których mowa w zaleceniu Komisji 
2003/361/WE 

Data wejścia w życie: Po opublikowaniu w Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche (Dzienniku Urzędowym regionu Marche) 

Czas trwania programu pomocy (nie później niż do dnia 
30 czerwca 2014 r.); należy wskazać: 

— w ramach programu: datę, do której pomoc może zostać 
przyznana: w odniesieniu do pierwszego terminu składania 
wniosków pomoc będzie przyznawana do 2009 r.; w odnie
sieniu do drugiego terminu składania wniosków pomoc 
będzie przyznawana do pierwszej połowy 2011 r. 

Cel pomocy: Przekształcenie sektora przetwórstwa i wprowa
dzania do obrotu produktów rybnych, z poszanowaniem 

wymogów nałożonych przepisami art. 34 i 35 rozporządzenia 
(WE) nr 1198/2006 oraz rozporządzeniem wykonawczym. 
Celem jest stworzenie nadwyżki projektów spełniających 
wymogi rozporządzenia (WE) nr 1198/2006. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 16 

Przedmiotowa działalność: Przetwórstwo/wprowadzanie do 
obrotu produktów rybołówstwa 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Marche 
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca 
P.F. Pesca e zootecnia 
Via Tiziano 44 
60125 Ancona AN 
ITALIA 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny 
tekst programu pomocy: 

http://www.pesca.marche.it/web/F-E-P–200/Misura-2-3/index. 
htm 

Uzasadnienie: 

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

Jest to ta sama pomoc jak pomoc w ramach Europejskiego 
Funduszu Rybackiego, ale która jest finansowana wyłącznie ze 
środków własnych i w związku z tym podlega przepisom 
rozporządzenia (WE) nr 736/2008. Środek ma zatem na celu 
stworzenie nadwyżki programów odpowiadających kryteriom 
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz szczególnym kryte
riom zdefiniowanym w rozporządzeniach wspólnotowych doty
czących pomocy objętej wyłączeniem.
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