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Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens
forordning (EF) nr. 736/2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små
og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af
fiskevarer
(EØS-relevant tekst)

(2011/C 47/04)
Støtte nr.: XF 19/10
Medlemsstat: Spanien
Støtteydende region/myndighed: Comunitat Valenciana/Gene
ralitat
Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virk
somhed, der modtager ad hoc-støtte: Convenio de colabora
ción entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guar
damar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del
Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en
la Comunitat Valenciana
Retsgrundlag: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la
Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promo
ción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valen
ciana
Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hocstøtte: 10 000 EUR
Maksimal støtteintensitet: 50 % af de støtteberettigede
udgifter (de resterende 50 % finansieres via budgettet for Ayun
tamiento de Guardamar del Segura)
Ikrafttrædelsesdato: 27. maj 2010
Ordningens eller den individuelle støttes varighed; anfør:
— under ordningen: indtil hvilken dato der kan ydes støtte
X hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbeta
ling af sidste tranche: 31. december 2010
Målet med støtten: Udvikling af en kvalitets- og forædlings
politik, udvikling af nye markeder eller gennemførelse af salgs
fremstød for ferske fiskevarer
Anfør hvilken eller hvilke af artiklerne 8-24 der anvendes:
Artikel 20

Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne
og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en
støtteordning kan findes:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtte
ordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under
Den Europæiske Fiskerifond: Det drejer sig om støtte med
Generalitat's egne midler, der ikke samfinansieres med EFF og
derfor ikke indgår i det spanske operationelle fiskeriprogram.

Støtte nr.: XF 20/10
Medlemsstat: Spanien
Støtteydende region/myndighed: Comunitat Valenciana/Gene
ralitat
Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virk
somhed, der modtager ad hoc-støtte: Convenio de colabora
ción entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía
y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los
productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Retsgrundlag: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de
pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesq
ueros frescos en la Comunitat Valenciana
Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hocstøtte: 10 000 EUR
Maksimal støtteintensitet: 50 % af de støtteberettigede
udgifter (de resterende 50 % finansieres via budgettet for Ayun
tamiento de Gandía)
Ikrafttrædelsesdato: 27. maj 2010
Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed;
anfør:

Aktivitet: Fremme af ferske fiskevarer

— under ordningen: støtten vil blive ydet:

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

X hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbeta
ling af sidste tranche: 31. december 2010

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Målet med støtten: Udvikling af en kvalitets- og forædlings
politik, udvikling af nye markeder eller gennemførelse af salgs
fremstød for ferske fiskevarer
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Anfør hvilken eller hvilke artikler, der anvendes (artikel 824): Artikel 20

X hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbeta
ling af sidste rate: 31. december 2010

Aktivitet: Fremme af ferske fiskevarer

Målet med støtten: Indførelse af en kvalitets- og forædlings
politik, udvikling af nye markeder eller gennemførelse af salgs
fremstød for ferske fiskevarer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne
og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en
støtteordning kan findes:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtte
ordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under
Den Europæiske Fiskerifond: Det drejer sig om støtte med
Generalitat's egne midler, der ikke samfinansieres med EFF og
derfor ikke indgår i det spanske operationelle fiskeriprogram.

Støtte nr.: XF 21/10
Medlemsstat: Spanien

Anfør hvilken eller hvilke af artiklerne 8-24 der anvendes:
Artikel 20
Aktivitet: Salgsfremstød for ferske fiskerivarer
Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne
og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en
støtteordning kan findes:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtte
ordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under
Den Europæiske Fiskerifond: Støtten finansieres af Generalitat
med egne midler, som ikke samfinansieres med Den Europæiske
Fiskerifond, og er derfor ikke omfattet af det spanske operatio
nelle program for fiskeri.

Støtteydende region/myndighed: Comunitat Valenciana/Gene
ralitat
Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virk
somhed, der modtager ad hoc-støtte: Convenio de colabora
ción entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Beni
carló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promo
ción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valen
ciana
Retsgrundlag: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de
pescadores de Benicarló para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hocstøtte: 10 000 EUR
Maksimal støtteintensitet: 50 % af de støtteberettigede
udgifter (de resterende 50 % ydes af Ayuntamiento de Benicarló)
Ikrafttrædelsesdato: 27. maj 2010
Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed;
anfør:
— under ordningen: støtten vil blive ydet:

Støtte nr.: XF 22/10
Medlemsstat: Spanien
Støtteydende region/myndighed: Comunitat Valenciana/Gene
ralitat
Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virk
somhed, der modtager ad hoc-støtte: Convenio de colabora
ción entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía
y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los
productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Retsgrundlag: Convenio de colaboración entre la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pesca
dores de Denía para la promoción de los productos pesqueros
frescos en la Comunitat Valenciana
Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hocstøtte: 10 000 EUR
Maksimal støtteintensitet: 50 % af de støtteberettigede
udgifter (de resterende 50 % ydes af Ayuntamiento de Denía)
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Ikrafttrædelsesdato: 12. juni 2010

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed;
anfør:

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

— under ordningen: støtten vil blive ydet:
X hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbeta
ling af sidste rate: 31. december 2010

Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne
og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en
støtteordning kan findes:

Målet med støtten: Indførelse af en kvalitets- og forædlings
politik, udvikling af nye markeder eller gennemførelse af salgs
fremstød for ferske fiskevarer

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf

Anfør hvilken eller hvilke af artiklerne 8-24 der anvendes:
Artikel 20
Aktivitet: Salgsfremstød for ferske fiskerivarer

Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtte
ordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under
Den Europæiske Fiskerifond: Støtten finansieres af Generalitat
med egne midler, som ikke samfinansieres med Den Europæiske
Fiskerifond, og er derfor ikke omfattet af det spanske operatio
nelle program for fiskeri

