
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 w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją, przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa 

(2013/C 142/03) 

Nr pomocy: SA.35899 (13/XF) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Terytorium całego kraju 

Nazwa programu pomocy: ricambio generazionale e sviluppo 
delle imprese giovanili nel settore della pesca e dell'acquacoltura 
— Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agri
coltura e pesca L. n. 296 del 2006 (annualità 2011) 

Podstawa prawna: decreto ministeriale n. 188 del 9 ottobre 
2012. 

Planowane roczne wydatki: 250 000 EUR 

Intensywność pomocy: 100 % 

Data wejścia w życie: Grudzień 2012 r. 

Czas trwania programu pomocy: Do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: 

Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury (art. 20 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r.). Projekty pilota 
żowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury (art. 21 rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 22 lipca 2008 r.). 

Pomoc ma w szczególności służyć uzyskaniu przez młodych 
przedsiębiorców umiejętności i wiedzy na potrzeby lepszego 
zarządzania przedsiębiorstwem, a także dostarczyć zachęt dla 
młodych przedsiębiorców w sektorze rybołówstwa i akwakultury 
zainteresowanych wspieraniem inicjatyw trwałych pod 
względem technicznym i ekonomicznym. 

Poniżej podano nazwy środków przewidzianych w ramach 
pomocy: 

a) środek 1 – Innowacje technologiczne, szkolenia i promocja; 

b) środek 2 – Zachęty dla projektów pilotażowych. 

Środki związane z edycją z 2011 r. „Funduszu na rzecz rozwoju 
przedsięwzięć młodych rolników” w wysokości 250 000 EUR, 
przeznaczone w całości do podziału na podstawie otrzymanych 
wniosków dotyczących realizowanych działań, zostaną podzie
lone w następujący sposób: 

a) realizacja środka 1: 50 000 EUR; 

b) realizacja środka 2: 200 000 EUR. 

Przepisy, do których odnoszą się stanowiące pomoc 
państwa środki przewidziane w programie pomocy: Arty
kuły 20 i 21 rozporządzenia Komisji (WE) nr 736/2008 z dnia 
22 lipca 2008 r. 

Przedmiotowa działalność: Działania dotyczące inicjatyw 
szkoleniowych oraz wspierających projekty służące wzmoc
nieniu i poprawie aspektów technicznych i produkcyjnych 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroali
mentare e della pesca 
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura 
Viale dell'Arte 16 
00144 Roma RM 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/ 
IT/IDPagina/5646 

Uzasadnienie: Zastosowanie środka z zakresu pomocy państwa 
zamiast pomocy z Europejskiego Funduszu Rybackiego wynika 
z faktu, iż wspomniany fundusz nie przewiduje możliwości 
uruchomienia analogicznych środków.
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