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C 47/7

Súhrnné informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením
Komisie (ES) č. 736/2008 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc malým
a stredným podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a uvádzaní produktov rybného
hospodárstva na trh
(Text s významom pre EHP)

(2011/C 47/04)
Č. pomoci: XF 19/10
Členský štát: Španielsko
Región/orgán poskytujúci pomoc: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Gene
ralitat 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
Právny základ: 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
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 10 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci: 50 % oprávnených nákladov
[zvyšných 50 % sa bude financovať z rozpočtu Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (obecného zastupiteľstva Guardamar
del Segura)]
Dátum nadobudnutia účinnosti: 27. máj 2010
Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej
pomoci; uveďte:
— podľa danej schémy: dátum, dokedy sa môže pomoc
poskytnúť,
X v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: 31. december 2010.
Účel pomoci: rozvoj politiky zvýšenia kvality a hodnoty,
podpora alebo rozvoj nových trhov pre rybárske výrobky
a výrobky akvakultúry

Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Pomoc financuje Generalitat (regionálna
vláda) zo svojich fondov, nie je spolufinancovaná z EFRH,
a preto nie je súčasťou operačných programov rybolovu pre
Španielsko.

Č. pomoci: XF 20/10
Členský štát: Španielsko
Región/orgán poskytujúci pomoc: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Gene
ralitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de
pescadores de Gandía para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Právny základ: 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
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 10 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci: 50 % oprávnených nákladov
[zvyšných 50 % sa bude financovať z rozpočtu Ayuntamiento
de Gandía (obecného zastupiteľstva Gandía)]
Dátum nadobudnutia účinnosti: 27. máj 2010

Uveďte, ktorý z článkov 8 až 24 sa uplatňuje: článok 20

Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej
pomoci; uveďte:

Príslušná činnosť: podpora odbytu čerstvých rybárskych
výrobkov

— podľa danej schémy: dátum, dokedy sa môže pomoc
poskytnúť,

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:

X v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: 31. december 2010

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

Účel pomoci: rozvoj politiky zvýšenia kvality a hodnoty,
podpora alebo rozvoj nových trhov pre rybárske výrobky
a výrobky akvakultúry
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Uveďte, ktorý z článkov 8 až 24 sa uplatňuje: článok 20
Príslušná činnosť: podpora odbytu čerstvých rybárskych
výrobkov
Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Pomoc financuje Generalitat (regionálna
vláda) zo svojich fondov, nie je spolufinancovaná z EFRH,
a preto nie je súčasťou operačných programov rybolovu pre
Španielsko.

Č. pomoci: XF 21/10
Členský štát: Španielsko

15.2.2011

X v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: 31. december 2010
Účel pomoci: rozvoj politiky zvýšenia kvality a hodnoty,
podpora alebo rozvoj nových trhov pre rybárske výrobky
a výrobky akvakultúry
Uveďte, ktorý z článkov 8 až 24 sa uplatňuje: článok 20
Príslušná činnosť: podpora odbytu čerstvých rybárskych
výrobkov
Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Pomoc financuje Generalitat (regionálna
vláda) zo svojich fondov, nie je spolufinancovaná z EFRH,
a preto nie je súčasťou operačných programov rybolovu pre
Španielsko.

Región/orgán poskytujúci pomoc: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Gene
ralitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de
pescadores de Benicarló para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Právny základ: 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
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 10 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci: 50 % oprávnených nákladov
[zvyšných 50 % sa bude financovať z rozpočtu Ayuntamiento
de Benicarló (obecného zastupiteľstva Benicarló)]
Dátum nadobudnutia účinnosti: 27. máj 2010
Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej
pomoci; uveďte:
— podľa danej schémy: dátum, dokedy sa môže pomoc
poskytnúť,

Č. pomoci: XF 22/10
Členský štát: Španielsko
Región/orgán poskytujúci pomoc: Comunitat Valenciana/
Generalitat
Názov schémy štátnej pomoci/názov podniku prijímajú
ceho pomoc ad hoc: Convenio de colaboración entre la Gene
ralitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de
pescadores de Denía para la promoción de los productos
pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Právny základ: 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
Plánované ročné výdavky podľa schémy alebo výška
poskytnutej pomoci ad hoc: 10 000 EUR
Maximálna intenzita pomoci: 50 % oprávnených nákladov
[zvyšných 50 % sa bude financovať z rozpočtu Ayuntamiento
de Denía (obecného zastupiteľstva Denía)]
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Dátum nadobudnutia účinnosti: 12. jún 2010
Trvanie schémy štátnej pomoci alebo individuálnej štátnej
pomoci; uveďte:
— podľa danej schémy: dátum, dokedy sa môže pomoc
poskytnúť,
X v prípade pomoci ad hoc: predpokladaný dátum poslednej
splátky, ktorá sa má vyplatiť: 31. december 2010
Účel pomoci: rozvoj politiky zvýšenia kvality a hodnoty,
podpora alebo rozvoj nových trhov pre rybárske výrobky
a výrobky akvakultúry
Uveďte, ktorý z článkov 8 až 24 sa uplatňuje: článok 20
Príslušná činnosť: podpora odbytu čerstvých rybárskych
výrobkov
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Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Webová stránka, na ktorej je možné nájsť úplné znenie
schémy pomoci alebo kritérií a podmienok, za ktorých sa
poskytuje pomoc ad hoc mimo schémy štátnej pomoci:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Odôvodnenie: uveďte dôvody vytvorenia schémy štátnej
pomoci namiesto podpory v rámci Európskeho fondu pre
rybné hospodárstvo: Pomoc financuje Generalitat (regionálna
vláda) zo svojich fondov, nie je spolufinancovaná z EFRH,
a preto nie je súčasťou operačných programov rybolovu pre
Španielsko.

