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Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni
määrusega (EÜ) nr 736/2008, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist
riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele
(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/C 47/04)
Abi nr: XF 19/10

antakse:

Liikmesriik: Hispaania

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

Abi andev piirkond/ametiasutus: Comunitat Valenciana/Gene
ralitat
Abikava nimetus või sihtotstarbelist üksikabi saava ette
võtja nimi: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de
pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los
productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Õiguslik alus: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, 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 promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
sihtotstarbelise üksikabi üldsumma: 10 000 EUR
Abi suurim osatähtsus: 50 % abikõlblikest kuludest (ülejäänud
50 % rahastatakse Guardamar del Segura linnavalitsuse eelarvest)
Rakendamise kuupäev: 27. mai 2010

Põhjendused: märkida, miks on võetud kasutusele riigiabi
kava, selle asemel et taotleda abi Euroopa Kalandusfondi
raames: Seda abi rahastatakse autonoomse piirkonna valitsuse
(Generalitat) omavahenditest, mida ei kaasrahastata Euroopa
Kalandusfondist, ning seega ei ole abi hõlmatud Hispaania kala
püügi rakenduskavaga.

Abi nr: XF 20/10
Liikmesriik: Hispaania
Abi andev piirkond/ametiasutus: Comunitat Valenciana/Gene
ralitat
Abikava nimetus või sihtotstarbelist üksikabi saava ette
võtja nimi: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de
Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la
Comunitat Valenciana

Abikava või üksikabi kestus; märkida:
— kava puhul: kuupäev, milleni võib abi anda;
X sihtotstarbelise üksikabi puhul: viimase osamakse eeldatav
kuupäev: 31. detsember 2010.
Abi eesmärk: Edendada värskete kalandustoodete uute turgude
arendamise või reklaamikampaaniate kvaliteedi ja väärtuse
suurendamise poliitikat
Märkida, millist artiklit (artiklid 8–24)
artikkel 20

kohaldatakse:

Asjaomane tegevusala: Värskete kalandustoodete edendamine
Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Veebisait, kus on abikava täistekst või kriteeriumid ja tingi
mused, mille alusel kavavälist sihtotstarbelist üksikabi

Õiguslik alus: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, 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 pesqueros frescos en la Comunitat
Valenciana
Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
sihtotstarbelise üksikabi üldsumma: 10 000 EUR
Abi suurim osatähtsus: 50 % abikõlblikest kuludest (ülejäänud
50 % rahastatakse Gandía linnavalitsuse eelarvest)
Rakendamise kuupäev: 27. mai 2010
Abikava või üksikabi kestus märkida:
— kava puhul: kuupäev, milleni võib abi anda;
X sihtotstarbelise üksikabi puhul: viimase osamakse eeldatav
kuupäev: 31. detsember 2010.
Abi eesmärk: Edendada värskete kalandustoodete uute turgude
arendamise või reklaamikampaaniate kvaliteedi ja väärtuse
suurendamise poliitikat.
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kohaldatakse:

X sihtotstarbelise üksikabi puhul: viimase osamakse eeldatav
kuupäev: 31. detsember 2010.

Asjaomane tegevusala: Värskete kalandustoodete edendamine

Abi eesmärk: Edendada värskete kalandustoodete uute turgude
arendamise või reklaamikampaaniate kvaliteedi ja väärtuse
suurendamise poliitikat.

Märkida, millist artiklit (artiklid 8–24)
artikkel 20

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Märkida, millist artiklit (artiklid 8–24)
artikkel 20

Veebisait, kus on abikava täistekst või kriteeriumid ja tingi
mused, mille alusel kavavälist sihtotstarbelist üksikabi
antakse:

Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Põhjendused. Märkida, miks on võetud kasutusele riigiabi
kava, selle asemel et taotleda abi Euroopa Kalandusfondi
raames: Seda abi rahastatakse autonoomse piirkonna valitsuse
(Generalitat) omavahenditest, mida ei kaasrahastata Euroopa
Kalandusfondist, ning seega ei ole abi hõlmatud Hispaania kala
püügi rakenduskavaga.

Abi nr: XF 21/10

kohaldatakse:

Asjaomane tegevusala: Värskete kalandustoodete edendamine

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Veebisait, kus on abikava täistekst või kriteeriumid ja tingi
mused, mille alusel kavavälist sihtotstarbelist üksikabi
antakse:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Põhjendused. Märkida, miks on võetud kasutusele riigiabi
kava, selle asemel et taotleda abi Euroopa Kalandusfondi
raames: Seda abi rahastatakse autonoomse piirkonna valitsuse
(Generalitat) omavahenditest, mida ei kaasrahastata Euroopa
Kalandusfondist, ning seega ei ole abi hõlmatud Hispaania kala
püügi rakenduskavaga.

Liikmesriik: Hispaania
Abi andev piirkond/ametiasutus: Comunitat Valenciana/Gene
ralitat

Abi nr: XF 22/10

Abikava nimetus või sihtotstarbelist üksikabi saava ette
võtja nimi: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de
Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la
Comunitat Valenciana

Abi andev piirkond/ametiasutus: Comunitat Valenciana/Gene
ralitat

Õiguslik alus: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, 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

Abikava nimetus või sihtotstarbelist üksikabi saava ette
võtja nimi: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de
Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la
Comunitat Valenciana

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
sihtotstarbelise üksikabi üldsumma: 10 000 EUR

Õiguslik alus: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación,
el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para
la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat
Valenciana

Abi suurim osatähtsus: 50 % abikõlblikest kuludest (ülejäänud
50 % rahastatakse Benicarló linnavalitsuse eelarvest)
Rakendamise kuupäev: 27. mai 2010
Abikava või üksikabi kestus; märkida:
— kava puhul: kuupäev, milleni võib abi anda;

Liikmesriik: Hispaania

Abikavaga ettenähtud aastased kulud või ettevõtjale antava
sihtotstarbelise üksikabi üldsumma: 10 000 EUR
Abi suurim osatähtsus: 50 % abikõlblikest kuludest (ülejäänud
50 % rahastatakse Denía linnavalitsuse eelarvest)
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Abi andva ametiasutuse nimi ja aadress:

Rakendamise kuupäev: 12. juuni 2010

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

Abikava või üksikabi kestus; märkida:
— kava puhul: kuupäev, milleni võib abi anda;
X sihtotstarbelise üksikabi puhul: viimase osamakse eeldatav
kuupäev: 31. detsember 2010.
Abi eesmärk: Edendada värskete kalandustoodete uute turgude
arendamise või reklaamikampaaniate kvaliteedi ja väärtuse
suurendamise poliitikat.
Märkida, millist artiklit (artiklid 8–24)
artikkel 20

C 47/9

kohaldatakse:

Asjaomane tegevusala: Värskete kalandustoodete edendamine

Veebisait, kus on abikava täistekst või kriteeriumid ja tingi
mused, mille alusel kavavälist sihtotstarbelist üksikabi
antakse:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Põhjendused. Märkida, miks on võetud kasutusele riigiabi
kava, selle asemel et taotleda abi Euroopa Kalandusfondi
raames: Seda abi rahastatakse autonoomse piirkonna valitsuse
(Generalitat) omavahenditest, mida ei kaasrahastata Euroopa
Kalandusfondist, ning seega ei ole abi hõlmatud Hispaania kala
püügi rakenduskavaga.

