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Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával,
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott
állami támogatásokról
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/C 47/04)
Támogatás sz.: XF 19/10

támogatás nyújtásának kritériumai és feltételei megtalál
hatók:

Tagállam: Spanyolország

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

A támogatást nyújtó régió/hatóság neve: Valencia autonóm
körzet/Generalitat Valenciana
A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: 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

Indokolás: Indokolja meg, hogy az Európai Halászati Alap
keretében való támogatás helyett miért volt szükség állami
támogatási program létrehozására: A szóban forgó támoga
tást a Generalitat saját forrásaiból finanszírozza, abból az
Európai Halászati Alap nem vállal részt társfinanszírozóként,
ezért nem képezi részét a spanyol halászati operatív prog
ramnak.

Jogalap: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, 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

Tagállam: Spanyolország

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások
vagy az ad hoc támogatás teljes összege: 10 000 EUR

A támogatást nyújtó régió/hatóság neve: Valencia autonóm
körzet/Generalitat Valenciana

A támogatás maximális intenzitása: a támogatható költségek
50 %-a (a fennmaradó 50 %-ot Guardamar del Segura önkor
mányzatának költségvetése finanszírozza)

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: 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

A végrehajtás időpontja: 2010. május 27.
A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama; tüntesse fel:
— támogatási program esetében: azt az időpontot, ameddig a
támogatás nyújtható,
X ad hoc támogatás esetében: az utolsó kifizetés várható
időpontját: 2010. december 31.
A támogatás célja: Minőség- és értéknövelési politika kidolgo
zása, új piacok kialakítása, és friss halászati termékekkel kapcso
latos promóciós kampányok lefolytatása.

Támogatás sz.: XF 20/10

Jogalap: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores
de Gandía para la promoción de los productos pesqueros
frescos en la Comunitat Valenciana
A támogatási program keretében tervezett éves kiadások
vagy az ad hoc támogatás teljes összege: 10 000 EUR
A támogatás maximális intenzitása: a támogatható költségek
50 %-a (a fennmaradó 50 %-ot Gandía önkormányzata saját
költségvetéséből finanszírozza).

Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikk közül melyiket alkalmazza:
20. cikk

A végrehajtás időpontja: 2010. május 27.

Az érintett tevékenység: Friss halászati termékek promóciója.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama; tüntesse fel:

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

— támogatási program esetében: azt az időpontot, ameddig a
támogatás nyújtható,

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Az az internetcím, amelyen a támogatási program teljes
szövege, illetve a támogatási programon kívüli ad hoc

X ad hoc támogatás esetében: az utolsó kifizetés várható
időpontját: 2010. december 31.
A támogatás célja: Minőség- és értéknövelési politika kidolgo
zása, új piacok kialakítása, és friss halászati termékekkel kapcso
latos promóciós kampányok lefolytatása.
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Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikk közül melyiket alkalmazza:
20. cikk

X ad hoc támogatás esetében: az utolsó kifizetés várható
időpontját: 2010. december 31.

Az érintett tevékenység: Friss halászati termékek promóciója.

A támogatás célja: Minőség- és értéknövelési politika kidolgo
zása, új piacok kialakítása, és friss halászati termékekkel kapcso
latos promóciós kampányok lefolytatása.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Az az internetcím, amelyen a támogatási program teljes
szövege, illetve a támogatási programon kívüli ad hoc
támogatás nyújtásának kritériumai és feltételei megtalál
hatók:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Indokolás: Indokolja meg, hogy az Európai Halászati Alap
keretében való támogatás helyett miért volt szükség állami
támogatási program létrehozására: A szóban forgó támoga
tást a Generalitat saját forrásaiból finanszírozza, abból az
Európai Halászati Alap nem vállal részt társfinanszírozóként,
ezért nem képezi részét a spanyol halászati operatív prog
ramnak.

Támogatás sz.: XF 21/10
Tagállam: Spanyolország

Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikk közül melyiket alkalmazza:
20. cikk
Az érintett tevékenység: Friss halászati termékek promóciója.
A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Az az internetcím, amelyen a támogatási program teljes
szövege, illetve a támogatási programon kívüli ad hoc
támogatás nyújtásának kritériumai és feltételei megtalál
hatók:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Indokolás: Indokolja meg, hogy az Európai Halászati Alap
keretében való támogatás helyett miért volt szükség állami
támogatási program létrehozására: A szóban forgó támoga
tást a Generalitat saját forrásaiból finanszírozza, abból az
Európai Halászati Alap nem vállal részt társfinanszírozóként,
ezért nem képezi részét a spanyol halászati operatív prog
ramnak.

A támogatást nyújtó régió/hatóság neve: Valencia autonóm
körzet/Generalitat Valenciana
A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: 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
Jogalap: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pesca
dores de Benicarló para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
A támogatási program keretében tervezett éves kiadások
vagy az ad hoc támogatás teljes összege: 10 000 EUR
A támogatás maximális intenzitása: a támogatható költségek
50 %-a (a fennmaradó 50 %-ot Benicarló önkormányzata saját
költségvetéséből finanszírozza).
A végrehajtás időpontja: 2010. május 27.
A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama; tüntesse fel:
— támogatási program esetében: azt az időpontot, ameddig a
támogatás nyújtható,

Támogatás sz.: XF 22/10
Tagállam: Spanyolország
A támogatást nyújtó régió/hatóság neve: Valencia autonóm
körzet/Generalitat Valenciana
A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: 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
Jogalap: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valen
ciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen
tación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores
de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos
en la Comunitat Valenciana
A támogatási program keretében tervezett éves kiadások
vagy az ad hoc támogatás teljes összege: 10 000 EUR
A támogatás maximális intenzitása: a támogatható költségek
50 %-a (a fennmaradó 50 %-ot Denía önkormányzata saját költ
ségvetéséből finanszírozza).
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A végrehajtás időpontja: 2010. június 12.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama; tüntesse fel:

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

— támogatási program esetében: azt az időpontot, ameddig a
támogatás nyújtható,
X ad hoc támogatás esetében: az utolsó kifizetés várható
időpontját: 2010. december 31.
A támogatás célja: Minőség- és értéknövelési politika kidolgo
zása, új piacok kialakítása, és friss halászati termékekkel kapcso
latos promóciós kampányok lefolytatása.
Tüntesse fel, hogy a 8–24. cikk közül melyiket alkalmazza:
20. cikk
Az érintett tevékenység: Friss halászati termékek promóciója.
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Az az internetcím, amelyen a támogatási program teljes
szövege, illetve a támogatási programon kívüli ad hoc
támogatás nyújtásának kritériumai és feltételei megtalál
hatók:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Indokolás: Indokolja meg, hogy az Európai Halászati Alap
keretében való támogatás helyett miért volt szükség állami
támogatási program létrehozására: A szóban forgó támoga
tást a Generalitat saját forrásaiból finanszírozza, abból az
Európai Halászati Alap nem vállal részt társfinanszírozóként,
ezért nem képezi részét a spanyol halászati operatív prog
ramnak.

