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Informații sintetizate comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 736/2008 al Comisiei privind punerea în aplicare a
articolelor 87 și 88 din tratat în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mici
și mijlocii active în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2011/C 47/04)
Ajutor nr.: XF 19/10
Stat membru: Spania
Regiunea sau autoritatea care acordă ajutorul: Comunitat
Valenciana/Generalitat
Denumirea schemei de ajutoare sau denumirea între
prinderii care beneficiază de ajutorul ad-hoc: Convenio de
colaboración entre la Generalitat Valenciana, 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
Temeiul juridic: 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
promoción de los productos pesqueros frescos en la
Comunitat Valenciana
Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul schemei de ajutoare
sau valoarea ajutorului ad-hoc acordat întreprinderii:
10 000 EUR
Intensitatea maximă a ajutoarelor: 50 % din cheltuielile care
pot fi subvenționate [procentajul rămas, de 50 %, va fi finanțat
din bugetul Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Consiliul
Municipal Guardamar del Segura)]
Data punerii în aplicare: 27 mai 2010
Durata schemei de ajutoare sau a ajutorului individual; a se
indica:
— în cadrul schemei: data până la care se pot acorda ajutoare;
X în cazul unui ajutor ad-hoc: data prevăzută pentru plata
ultimei tranșe: 31 decembrie 2010

Adresa web la care poate fi consultat textul integral al
schemei sau criteriile și condițiile de acordare a unui
ajutor ad-hoc în afara unei scheme de ajutoare:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Justificare: a se indica motivul pentru care s-a instituit o
schemă de ajutoare de stat și nu s-a acordat un ajutor din
Fondul european pentru pescuit: Este vorba despre un ajutor
finanțat din fondurile proprii ale Generalitat (guvern regional), nu
se cofinanțează din FEP și, prin urmare, nu este inclus în
Programul operațional pentru pescuit al Spaniei.

Ajutor nr.: XF 20/10
Stat membru: Spania
Regiunea sau autoritatea care acordă ajutorul: Comunitat
Valenciana/Generalitat
Denumirea schemei de ajutoare sau denumirea între
prinderii care beneficiază de ajutorul ad-hoc: Convenio de
colaboración 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
Temeiul juridic: 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
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul schemei de ajutoare
sau valoarea ajutorului ad-hoc acordat întreprinderii:
10 000 EUR

Obiectivul ajutorului: Desfășurarea unei politici de calitate și
punere în valoare, dezvoltarea unor noi piețe sau realizarea unor
campanii de promovare a produselor pescărești proaspete

Intensitatea maximă a ajutoarelor: 50 % din cheltuielile care
pot fi subvenționate [procentajul rămas, de 50 %, va fi finanțat
din bugetul Ayuntamiento de Gandía (Consiliul Municipal
Gandía)]

A se indica articolul sau articolele invocate (articolele 824): Articolul 20

Data punerii în aplicare: 27 mai 2010

Activitatea în cauză: Promovarea produselor pescărești
proaspete
Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Durata schemei de ajutoare sau a ajutorului individual; a se
indica:
— în cadrul schemei: data până la care se pot acorda ajutoare;
X în cazul unui ajutor ad-hoc: data prevăzută pentru plata
ultimei tranșe: 31 decembrie 2010
Obiectivul ajutorului: Desfășurarea unei politici de calitate și
punere în valoare, dezvoltarea unor noi piețe sau realizarea unor
campanii de promovare a produselor pescărești proaspete
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A se indica articolul sau articolele invocate (articolele
8-24): Articolul 20

X în cazul unui ajutor ad-hoc: data prevăzută pentru plata
ultimei tranșe: 31 decembrie 2010

Activitatea în cauză: Promovarea produselor pescărești
proaspete

Obiectivul ajutorului: Desfășurarea unei politici de calitate și
punere în valoare, dezvoltarea unor noi piețe sau realizarea unor
campanii de promovare a produselor pescărești proaspete

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

A se indica articolul sau articolele invocate (articolele 824): Articolul 20

Adresa web la care poate fi consultat textul integral al
schemei sau criteriile și condițiile de acordare a unui
ajutor ad-hoc în afara unei scheme de ajutoare:

Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Justificare: a se indica motivul pentru care s-a instituit o
schemă de ajutoare de stat și nu s-a acordat un ajutor din
Fondul european pentru pescuit: Este vorba despre un ajutor
finanțat din fondurile proprii ale Generalitat (guvern regional), nu
se cofinanțează din FEP și, prin urmare, nu este inclus în
Programul operațional pentru pescuit al Spaniei.

Ajutor nr.: XF 21/10
Statul membru: Spania

Activitatea în cauză: Promovarea produselor pescărești
proaspete

Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Adresa web la care poate fi consultat textul integral al
schemei sau criteriile și condițiile de acordare a unui
ajutor ad-hoc în afara unei scheme de ajutoare:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Justificare: a se indica motivul pentru care s-a instituit o
schemă de ajutoare de stat și nu s-a acordat un ajutor din
Fondul european pentru pescuit: Este vorba despre un ajutor
finanțat din fondurile proprii ale Generalitat (guvern regional), nu
se cofinanțează din FEP și, prin urmare, nu este inclus în
Programul operațional pentru pescuit al Spaniei.

Regiunea sau autoritatea care acordă ajutorul: Comunitat
Valenciana/Generalitat
Denumirea schemei de ajutoare sau denumirea între
prinderii care beneficiază de ajutorul ad-hoc: Convenio de
colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento
de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la
promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat
Valenciana
Temeiul juridic: 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
Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul schemei de ajutoare
sau valoarea ajutorului ad-hoc acordat întreprinderii:
10 000 EUR
Intensitatea maximă a ajutoarelor: 50 % din cheltuielile care
pot fi subvenționate [procentajul rămas, de 50 %, va fi finanțat
din bugetul Ayuntamiento de Benicarló (Consiliul Municipal
Benicarló)]
Data punerii în aplicare: 27 mai 2010
Durata schemei de ajutoare sau a ajutorului individual; a se
indica:
— în cadrul schemei: data până la care se pot acorda ajutoare;

Ajutor nr.: XF 22/10
Stat membru: Spania
Regiunea sau autoritatea care acordă ajutorul: Comunitat
Valenciana/Generalitat
Denumirea schemei de ajutoare sau denumirea între
prinderii care beneficiază de ajutorul ad-hoc: Convenio de
colaboración 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
Temeiul juridic: 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
pescadores de Denía para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Cheltuielile anuale prevăzute în cadrul schemei de ajutoare
sau valoarea ajutorului ad-hoc acordat întreprinderii:
10 000 EUR
Intensitatea maximă a ajutoarelor: 50 % din cheltuielile care
pot fi subvenționate [procentajul rămas, de 50 %, va fi finanțat
din bugetul Ayuntamiento de Denía (Consiliul Municipal Denía)]
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Data punerii în aplicare: 12 iunie 2010
Durata schemei de ajutoare sau a ajutorului individual; a se
indica:
— în cadrul schemei: data până la care se pot acorda ajutoare;
X în cazul unui ajutor ad-hoc: data prevăzută pentru plata
ultimei tranșe: 31 decembrie 2010
Obiectivul ajutorului: Desfășurarea unei politici de calitate și
punere în valoare, dezvoltarea unor noi piețe sau realizarea unor
campanii de promovare a produselor pescărești proaspete
A se indica articolul sau articolele invocate (articolele 824): Articolul 20
Activitatea în cauză: Promovarea produselor pescărești
proaspete
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Denumirea și adresa autorității care acordă ajutorul:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Adresa web la care poate fi consultat textul integral al
schemei sau criteriile și condițiile de acordare a unui
ajutor ad-hoc în afara unei scheme de ajutoare:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Justificare: a se indica motivul pentru care s-a instituit o
schemă de ajutoare de stat și nu s-a acordat un ajutor din
Fondul european pentru pescuit: Este vorba despre un ajutor
finanțat din fondurile proprii ale Generalitat (guvern regional), nu
se cofinanțează din FEP și, prin urmare, nu este inclus în
Programul operațional pentru pescuit al Spaniei.

