
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 
i art. 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 268/04) 

Numer pomocy: SA.36759 (13/XF) 

Państwo członkowskie: Dania 

Przedmiotowy region: Dania 

Nazwa programu pomocy: Vækstkaution 

Podstawa prawna: rozporządzenie nr 549 z dnia 1 lipca 
2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o funduszu wzrostu (z późniejszymi zmianami), rozporządzenie 
nr 1013 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie działalności 
funduszu wzrostu zmienione rozporządzeniem nr 237 z dnia 
17 marca 2010 r. oraz dokument nr 54 uchwalony przez 
Komitet Ekonomiczny Folketingu w dniu 13 grudnia 2012 r. 

Planowane roczne wydatki: 0 mln DKK 

Intensywność pomocy: 18,92 % 

Data wejścia w życie: 1.6.2013 

Czas trwania programu pomocy: 30.6.2014 

Cel pomocy: 

— Inwestycje produkcyjne w akwakulturę (art. 11 rozporzą
dzenia (WE) nr 736/2008) 

— Środki wodnośrodowiskowe w sektorze gospodarki rybnej 
i akwakultury (art. 12 rozporządzenia (WE) nr 736/2008) 

— Rybołówstwo śródlądowe (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 
736/2008) 

— Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu w sektorze gospo
darki rybnej i akwakultury (art. 16 rozporządzenia (WE) nr 
736/2008) 

— Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przy
staniach (art. 19 rozporządzenia (WE) nr 736/2008) 

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

Artykuły, które mają zastosowanie do planowanych 
środków w ramach programu uprawnionego do pomocy 
państwa: art. 11 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 

Przedmiotowa działalność: — 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: Vækstfonden - 
Strandvejen 104 A – DK-2900 Hellerup - www.vf.dk 

Adres strony internetowej: 

www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstkaution 

www.vf.dk/For%20virksomheder/Vaekstkaution/ 
Hvem%kan%soege/Fiskeri%20og%20akvakultur 

Uzasadnienie: Program gwarancji wzrostu (vækstkautionsord
ningen) jest elastycznym programem finansowania prowa
dzonym we współpracy ze zwykłymi bankami komercyjnymi. 
Pomoc w ramach programu udzielana jest w formie gwarancji. 
Gwarancje te pokrywają maksymalnie 75 % niespłaconej kwoty 
pożyczki. Niespłacona kwota pożyczki wynosić może maksy
malnie 2 mln DKK. Sposób obliczania ekwiwalentu dotacji 
w ramach programu gwarancji wzrostu został zgłoszony 
Komisji Europejskiej, która go zatwierdziła (zob. SA.35809 
(2013/N)). Przeciętna intensywność pomocy wynosi 18,92 % 
kwoty gwarancji. Program obejmuje wszystkie sektory, w tym 
także sektory produkcji podstawowej. Łączny budżet programu 
na lata 2013–2015 wynosi 200 mln DKK. Władze duńskie 
zdają sobie sprawę z tego, że zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 736/2008 wyłączenie dotyczące pomocy wygasa 
najpóźniej w dniu 30 czerwca. Władze duńskie zobowiązują 
się do zapewnienia zgodności programu z obowiązującymi 
odpowiednimi przepisami w odniesieniu do gwarancji wzrostu, 
które zostaną udzielone po wyżej wymienionej dacie.
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