
IV 

(Informacje) 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. 
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 381/01) 

Pomoc państwa: XF 3/10 

Państwo członkowskie: Dania 

Region/organ przyznający pomoc: — 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: Program pomocy: Industri til konsum 

Podstawa prawna: ustawa o rybołówstwie i akwakulturze, por. 
akt ujednolicający nr 978 z dnia 26 września 2008 r., ostatnio 
zmieniona ustawą nr 1513 z dnia 27 grudnia 2009 r. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
1 990 000 DKK 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data wejścia w życie: 1 lutego 2010 r. 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.); 
należy określić: 

— w ramach programu: datę, do której pomoc może zostać 
przyznana 

— w przypadku pomocy ad hoc: przewidywaną datę spłaty 
ostatniej raty: 

31 grudnia 2010 r. 

Cel pomocy: Pomoc dotyczy utworzenia rynku dla konsum
pcyjnego zastosowania gatunków przemysłowych, przede 
wszystkim dobijakowatych i szprota. 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: art. 17 

Przedmiotowa działalność: W ramach połowów wyczartero
wanym statkiem-chłodnią zostanie zbadana możliwość wprowa
dzenia gatunków przemysłowych do obrotu w skali światowej, 
częściowo luzem w regionach, gdzie istnieje zapotrzebowanie 
na stosunkowo tanią żywność, a częściowo w formie uszlachet
nionych produktów żywnościowych. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Fiskeafgiftsfonden, 
c/o Danmarks Fiskeriforening 
Nordensvej 3, Taulov 
7000 Fredericia 

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://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/100104_ 
FAF_basisbudget_suppl_oplysn_2010_091118.pdf 

http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/100104_ 
FAF_basisbudget_2010_091118.pdf 

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Projekt ma bardzo szeroki zakres – część finansuje Europejski 
Fundusz Rybacki, a pozostała część finansowana jest ze 
środków przysługujących na podstawie przepisów dotyczących 
innowacyjności. Ta ostatnia część projektu wymaga sfinanso
wania z programu pomocy „Industri til konsum”.

PL 11.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 381/1

http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/100104_FAF_basisbudget_suppl_oplysn_2010_091118.pdf
http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/100104_FAF_basisbudget_suppl_oplysn_2010_091118.pdf
http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/100104_FAF_basisbudget_2010_091118.pdf
http://wk.bakuri.dk/filarkiv/fiskeafgiftsfonden.dk/file/100104_FAF_basisbudget_2010_091118.pdf

	Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. 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 381/01)

