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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 w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowa
dzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa 

(2014/C 50/03) 

Nr środka pomocy: SA.37382 (2013/XF) 
Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo 
Region/organ przyznający pomoc: Szkocja 
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują
cego pomoc ad hoc: Scottish Seafood Association: zbiorowe 
działania mające na celu udzielenie pomocy szkockiemu sekto
rowi przetwórstwa ryb 
Podstawa prawna: artykuł 37 Aquaculture and Fisheries (Scot
land) Act z 2007 r. 
Planowane w ramach programu roczne wydatki lub 
łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmio
towi: 50 000 GBP 
Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 
Data wejścia w życie: 01/01/2014 
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 
2014 r.): 30/06/2014 
Cel pomocy:  
zbiorowe działania w sektorze rybołówstwa i akwakultury;  
rozwój nowych rynków oraz kampanie promocyjne w sektorze  
rybołówstwa i akwakultury;  
pomoc techniczna w sektorze rybołówstwa i akwakultury.  
Jeżeli nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych  
w sektorze rybołówstwa zostanie opublikowane, zapewnimy, że  
przyznane finansowanie będzie zgodne z nowymi wytycznymi.  
Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie:  
Artykuł 17 rozporządzenia Komisji (WE) nr 736/2008  
Artykuł 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 736/2008  
Artykuł 23 rozporządzenia Komisji (WE) nr 736/2008  
Przedmiotowa działalność: A.3 Rybołówstwo i akwakultura  
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:  
Scottish Government  
Rural and Environment Directorate  
BÍ Spur, Saugħton House  
Edinburgh EH11 3XD  
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.scotland.gov.uk/Toplcs/BuslnBSs-Industry/FoDd-
lndustrv/granttlmetahte/SSA-scheme 
Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
W EFR nie pozostawiono żadnych środków. 

Nr środka pomocy: SA.37581 (2013/XF) 

Państwo członkowskie: Estonia 

Region/organ przyznający pomoc: Estonia 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymują
cego pomoc ad hoc: OÜ Viru Rand 

Podstawa prawna: 
1. Komisjoni Määrus (EÜ) nr 736/2008 
2. Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. aasta määrus nr 13 

„keskkonnakaitse esitatavad valdkonna taotluse projekti 
rahastamise hindamise kohta, tingimused nõuded, ocena, 
otsuse kord Ja kriteeriumid, tegemise ning üle kontrolli teos
tamise lepingu aruandluse täitmise Kord” 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub 
łączna kwota pomocy ad hoc przyznanej podmio
towi: 0,044167 mln EUR 

Maksymalna intensywność pomocy: 75 % 

Data wejścia w życie: 22/07/2013 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej (nie później niż do dnia 30 czerwca 
2014 r.): 31/12/2013 

Cel pomocy: Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu 
w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

Należy określić, który z art. 8–24 ma zastosowanie: 
Artykuł 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 736/2008 

Przedmiotowa działalność: 
C.10.2 — Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków 
i mięczaków 
C.10.2 — Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków 
i mięczaków 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus(KIK) 
Narva mnt 7A Tallinn 10117 Estonia 
http://www.kik.ee 

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: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/12998541?leiaKehtiv 
http://kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogramm/oigusraamid/kesk
konnaprogrammi-finantseerimise-kord 

Uzasadnienie: należy określić, z jakiego powodu ustano
wiono program pomocy państwa zamiast korzystania 
z pomocy w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego: 
Brak danych. 
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