
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 

(2013/C 47/04) 

Nr pomocy: SA.35846 (12/XF) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region/organ przyznający pomoc: Marche 

Nazwa programu pomocy: avviso pubblico per la concessione 
di contributi ai sensi della misura 3.3 — Porti luoghi di sbarco 
e ripari di pesca del PO FEP 2007/2013 — rozp. (WE) 
nr 1198/2006 art. 39. 

Podstawa prawna: Decreto dirigente della Posizione di 
Funzione Pesca e Zootecnia (obecnie Attività Ittiche e Faunistiche- 
venatorie) n. 4 del 5 febbraio 2009. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Oprócz 
zasobów przewidzianych w rozporządzeniu (WE) 
nr 1198/2006 przewiduje się możliwość wykorzystania 
zasobów własnych, w zależności od otrzymanych wniosków 
o dofinansowanie. Należy zatem w każdym przypadku, w zależ
ności od terminów ważności przedstawionych wniosków ustalić 
możliwą do wykorzystania kwotę z zasobów własnych. Orien
tacyjnie kwota ta może wynieść około 300 000 EUR rocznie. 

Maksymalna intensywność pomocy: Zgodnie z przepisami 
załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 

Data wejścia w życie: Po opublikowaniu w Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche (Dzienniku Urzędowym regionu Marche) 
oraz po zarejestrowaniu niniejszego programu przez Komisję 
Europejską 

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 2010 r. 

Cel pomocy: Poprawa usług świadczonych w istniejących 
portach rybackich, restrukturyzacja istniejących miejsc wyła
dunku, poprawa bezpieczeństwa rybaków, z poszanowaniem 
wymogów nałożonych przepisami art. 36 i 39 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 19 

Przedmiotowa działalność: Pomoc przeznaczona na inwe
stycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione Marche 
Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca 
PF Attività Ittiche e Faunistiche-venatorie (dawniej PF Pesca 
e Zootecnia, do dnia 14 marca 2009 r.) 
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-3-3/index. 
htm 

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Jest to ta sama forma pomocy jak pomoc udzielana w ramach 
Europejskiego Funduszu Rybackiego, która jednak jest finanso
wana również z dodatkowych środków własnych i w związku 
z tym podlega przepisom rozporządzenia (WE) nr 736/2008. 
Środek ma na celu stworzenie nadwyżki programów odpowia
dających kryteriom Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz 
szczególnym kryteriom zdefiniowanym w rozporządzeniach 
wspólnotowych dotyczących pomocy dla danego sektora objętej 
wyłączeniem. W przypadku korzystania z nadprogramowych 
zasobów EFR zwracać się będzie szczególną uwagę na posza
nowanie tzw. „efektu zachęty” oraz przestrzegania zobowiązania 
ze sprawy Deggendorf.
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