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

(2014/C 16/03) 

Pomoc nr: SA.37817 (13/XF) 

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 

Region/organ przyznający pomoc: Szkocja – Szetlandy 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc ad hoc: Shetland Seafood Quality Control Grant 

Podstawa prawna: Local Government in Scotland Act 2003; 
Section 20 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy ad hoc przyznanej podmiotowi: 
200 000,00 GBP 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data wejścia w życie: 1.1.2014 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.): 
30.6.2014 

Cel pomocy: Działania wspólne w sektorze gospodarki rybnej 
i akwakultury (art. 17 rozporządzenia (WE) nr 736/2008). 

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

Przedmiotowa działalność: 

A.03 – Rybołówstwo i akwakultura 

A.03.11 – Rybołówstwo morskie 

C.10.2 – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków 
i mięczaków 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Shetland Islands Council 
Economic Development, 3 North Ness Business Park 
UK - Lerwick, Shetland, ZE1 0LZ 
http://www.shetland.gov.uk/ 

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

http://www.shetland.gov.uk/economic_development/ 
Notifications.asp 

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Korzystanie z programu pomocy zamiast korzystania z pomocy 
w ramach EFR uzasadnione jest brakiem środków w EFR.
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