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Data przyjęcia decyzji 6.11.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.32712 (11/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region Galicia 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Ayudas dirigidas a compensar los daños causados por el temporal ocur
rido en Galicia los días 8 y 9 de noviembre de 2010, que hubiesen 
afectado a embarcaciones con puerto base en Galicia y a artes y aparejos 
calados o depositados en puertos de la Comunidad Autónoma. 

Podstawa prawna Orden de 13 de enero de 2011, por la que se regulan las bases para la 
concesión de ayudas dirigidas a compensar los daños causados por el 
temporal acaecido en Galicia los días 8 y 9 de noviembre de 2010, que 
afectasen a embarcaciones con puerto base en Galicia y a artes y aparejos 
calados o depositados en puertos de la Comunidad Autónoma. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Odszkodowania za straty poniesione przez przedsiębiorstwa sektora 
rybnego w regionie Galicji w następstwie huraganu Becky, który nawie
dził wybrzeża Galicji w dniach 8 i 9 listopada 2010 r. 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet 0,06 mln EUR 

Intensywność pomocy 100 % 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki A301 – Rybołówstwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Consejera del Mar 
Calle San Caetano s/n, bloque 5, 2 a planta 
15781 Santiago de Compostela (A Coruña) 
ESPAÑA 

Inne informacje —
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Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Data przyjęcia decyzji 6.11.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.33346 (13/NN) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Onderwijsprojecten kleinhandel 

Podstawa prawna Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbe
sluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op 
artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 
27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met 
ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in 
Staatsblad 2010, 840). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Celem środka pomocy jest udział w kosztach związanych z programami 
informacyjnymi i kształceniowymi na rzecz sektora detalicznej sprze
daży ryb. 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Roczny dochód generowany przez opłatę zależy od następujących czyn
ników: 
— obowiązującej bieżącej stawki, która może wynosić od 0 do 

poziomu maksymalnego (ustalony pułap), 

— liczby punktów sprzedaży i operatorów; liczba ta może ulec zmianie, 
oraz 

— rocznego budżetu na działalność korzystną dla sektora detalicznej 
sprzedaży ryb. Poziom zapisanych w budżecie dochodów jest usta
lany na podstawie oceny działalności, która ma być prowadzona 
w danym roku. 

Maksymalna stawka opłaty wynosi obecnie 49,92 EUR za rok w odnie
sieniu do każdego sprzedawcy/punktu sprzedaży detalicznej. 

Intensywność pomocy Dochody z opłat zmieniają się z roku na rok i zależą od stosowanej 
stawki. Intensywność pomocy jest zatem zmienna w stosunku rocznym; 
w zależności od stosowanej stawki może wynieść od 0 % do maksymal
nego pułapu ustalonego na 100 %. 

Czas trwania Do dnia 2 sierpnia 2022 r. 

Sektory gospodarki Rybołówstwo morskie 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Productschap Vis 
Postbus 72 
2280 AB Rijkswijk 
NEDERLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Data przyjęcia decyzji 6.11.2013 

Numer środka pomocy państwa SA.33347 (13/NN) 

Państwo członkowskie Niderlandy 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Onderwijsprojecten aanvoersector 

Podstawa prawna Bestemmingsheffingsverordening conform artikel 7 van het Instellingsbe
sluit Productschap Vis (Staatsblad 2003, nummer 253) gebaseerd op 
artikel 126, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie (wet van 
27 januari 1950 gepubliceerd in Staatsblad K 22, laatste wijziging is met 
ingang van 1 januari 2011 in werking getreden welke is gepubliceerd in 
Staatsblad 2010, 840). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Celem środka pomocy jest udział w kosztach związanych z programami 
informacyjnymi i kształceniowymi na rzecz sektora zaopatrzenia w ryby. 

Forma pomocy Dotacja bezpośrednia 

Budżet Roczny dochód generowany przez opłatę zależy od następujących czyn
ników: 
— jedna tysięczna wartości ryb dostarczonych przez dostawcę, 

— 0,03 EUR za każdą tonę małż dostarczonych przez dostawcę, oraz 

— dla dostawców krewetek 0,10 EUR za kilogram nieobranej krewetki 
i 0,30 EUR za kilogram obranej krewetki. 

Intensywność pomocy Maksymalna roczna stawka opłaty stosowanej do indywidualnego 
dostawcy może zmieniać się w zależności od ilości dostarczonych ryb. 

Czas trwania Do dnia 26 września 2022 r. 

Sektory gospodarki Rybołówstwo morskie 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Productschap Vis 
Postbus 72 
2280 AB Rijkswijk 
NEDERLAND 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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