
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących 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 243/03) 

Pomoc nr: SA.36125 (13/XF) 

Państwo członkowskie: Włochy. 

Region/organ przyznający pomoc: Friuli-Venezia Giulia. 

Nazwa programu pomocy: Concessione di aiuti alla Cooperativa 
Pescatori Grado di Grado (GO) per acquisto di attrezzature nell’ambito 
di una azione collettiva. 

Podstawa prawna: Legge regionale n. 14 del 25 luglio 2012, 
articolo 2, commi 11-18. Decreto n. 3116 del 07 dicembre 2012 
del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della 
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki: 
0,104546 mln EUR. 

Maksymalna intensywność pomocy: 60 %. 

Data wejścia w życie: 13.12.2012. 

Czas trwania programu pomocy: 31.12.2013. 

Cel pomocy: pomoc na rzecz działań wspólnych (zakup wypo
sażenia). 

Należy określić, który z artykułów 8–24 ma zastosowanie: 
art. 17 rozporządzenia (WE) nr 736/2008. 

Przedmiotowa działalność: A.03 – rybołówstwo i akwakul
tura. 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Servizi caccia, risorse ittiche e biodiversità; via Sabbadini, 31 - 
33100 UDINE - www.regione.fvg.it. 

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

www.regione.fvg.it 

Uzasadnienie: W tej fazie programowania EFR 2007–2013 
środki jeszcze dostępne w ramach osi III, za którą odpowiada 
region Friuli-Venezia Giulia jako instytucja pośrednicząca, 
trudno byłoby wykorzystać na działania wspólne, zwłaszcza 
po wyborze GAC FVG (Gruppo di Azione Costiera del Friuli- 
Venezia Giulia) na podstawie klasyfikacji ustalonej w wyniku 
przetargu z czerwca 2012 r. W istocie po wykonaniu osi IV 
EFR oraz zatwierdzeniu przedstawionego przez GAC lokalnego 
planu rozwoju i odpowiedniego planu finansowego prawie 
wszystkie środki pozostałe jeszcze do wykorzystania w ramach 
osi III będą przedmiotem zaproszenia do składania ofert, 
z zastrzeżeniem pierwszeństwa dostępu dla GAC.
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