
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 213/05) 

Pomoc nr: SA.35760 (13/XF) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region/organ przyznający pomoc: Włochy 

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 agricol
tura e pesca L. n. 296 del 2006 (Annualità 2011) 

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

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 250 000 
EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: — 

Data wejścia w życie: 1.12.2012 

Czas trwania programu pomocy (nie później niż do dnia 
30 czerwca 2014 r.); podać datę, do której może być przy
znawana pomoc: 31.12.2013 

Cel pomocy: 

— pomoc na programy pilotażowe (art. 21 rozporządzenia 
(WE) nr 736/2008) 

— pomoc na rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne 
(art. 20 rozporządzenia (WE) nr 736/2008) 

— zapewnienie wiedzy i umiejętności w celu poprawy zarzą
dzania przedsiębiorstwami i promowania inicjatyw właści
wych pod względem technicznym i gospodarczym 

Należy określić, który z art. 8-24 ma zastosowanie: 
artykuł 20 

Przedmiotowa działalność: działalność szkoleniowa i promo
wanie projektów mających na celu optymalizację i poprawę 
czynników technicznych i produkcji 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Maria Severina Liberati - Viale dell'Arte n. 16 00144 Roma 
Francesco Saverio Abate - Viale dell'Arte n. 16 00144 Roma 
Paolo Romanò - Viale dell'Arte n. 16 00144 Roma 

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

http://www.politicheagricole.gov.it 

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

Numer pomocy: SA.36474 (13/XF) 

Państwo członkowskie: NIDERLANDY 

Region/organ przyznający pomoc: Niderlandy 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: Garantstelling aquacultuur (onderdeel 
Regeling LNV-subsidies) 

Podstawa prawna: Artikel 2, 4 en 7 Kaderwet LNV-subsidies 
Regeling LNV-subsidies 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 0,063000 
mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: — 

Data wejścia w życie: 1.4.2013 

Czas trwania programu lub przyznanej pomocy indywi
dualnej (nie później niż do dnia 30.6.2014 r.); należy okre 
ślić: 30.6.2014 

Cel pomocy: Pomoc na rzecz inwestycji produkcyjnych 
w akwakulturę 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 

Przedmiotowa działalność: A.03.2 - Akwakultura 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Minister van Economische Zaken - Postbus 20401, 2500 EK 
Den Haag 

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny 
tekst programu pomocy lub kryteria i warunki, zgodnie 
z którymi przyznawana jest pomoc ad hoc nieobjęta 
programem pomocy: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-7293.html 

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Program gwarancji postanowiono sfinansować ze środków 
krajowych, aby zachować obecne priorytety w ramach środków 
z EFR.
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