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Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning
(EG) nr 736/2008 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små
och medelstora företag som är verksamma inom produktion, beredning och saluföring av
fiskeriprodukter
(Text av betydelse för EES)

(2011/C 47/04)
Statligt stöd nr.: XF 19/10
Medlemsstat: Spanien
Region/myndighet som beviljar stödet: Comunitat Valen
ciana/Generalitat
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot stödet för särskilda ändamål: Convenio de colabo
ración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gu
ardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar
del Segura para la promoción de los productos pesqueros fres
cos en la Comunitat Valenciana
Rättslig grund: 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 pro
moción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat
Valenciana
Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt be
lopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål:
10 000 EUR
Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av de stödberättigande kost
naderna (återstående 50 % finansieras genom budgeten för Ay
untamiento de Guardamar del Segura [Guardamar del Seguras
kommunfullmäktige]).
Datum för genomförande: 27 maj 2010
Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet.
Ange följande:
— Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd
kan beviljas:
X Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den
sista delutbetalningen förväntas ske: 31 december 2010
Stödets syfte: Utveckling av en kvalitets- och mervärdespolitik,
utveckling av nya avsättningsmöjligheter eller reklamkampanjer
för färska fiskeriprodukter.

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kri
terier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål
beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats
i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: Stödet finan
sieras av Generalitat (regionregeringen) med hjälp av egna medel.
Det delfinansieras inte av Europeiska fiskerifonden och ingår
därför inte i Spaniens operativa program för fiske.

Statligt stöd nr.: XF 20/10
Medlemsstat: Spanien
Region/myndighet som beviljar stödet: Comunitat Valen
ciana/Generalitat
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot stödet för särskilda ändamål: Convenio de colabo
ración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gan
día y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de
los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Rättslig grund: 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 pes
cadores de Gandía para la promoción de los productos pesque
ros frescos en la Comunitat Valenciana
Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt be
lopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål:
10 000 EUR
Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av de stödberättigande kost
naderna (återstående 50 % finansieras genom budgeten för Ay
untamiento de Gandía [Gandías kommunfullmäktige]).
Datum för genomförande: 27 maj 2010

Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas:
Artikel 20

Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet.
Ange följande:

Berörd(a) sektor(er): Marknadsföring av färska fiskeriproduk
ter.

— Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd
kan beviljas:

Den beviljande myndighetens namn och adress:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

X Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den
sista delutbetalningen förväntas ske: 31 december 2010
Stödets syfte: Utveckling av en kvalitets- och mervärdespolitik,
utveckling av nya avsättningsmöjligheter eller reklamkampanjer
för färska fiskeriprodukter.
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Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas:
Artikel 20

X Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den
sista delutbetalningen förväntas ske: 31 december 2010

Berörd(a) sektor(er): Marknadsföring av färska fiskeriproduk
ter.

Stödets syfte: Utveckling av en kvalitets- och mervärdespolitik,
utveckling av nya avsättningsmöjligheter eller reklamkampanjer
för färska fiskeriprodukter.

Den beviljande myndighetens namn och adress:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA

Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas:
Artikel 20

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kri
terier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål
beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns:

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Berörd(a) sektor(er): Marknadsföring av färska fiskeriproduk
ter.

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

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

Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats
i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: Stödet finan
sieras av Generalitat (regionregeringen) med hjälp av egna medel.
Det delfinansieras inte av Europeiska fiskerifonden och ingår
därför inte i Spaniens operativa program för fiske.

Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kri
terier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål
beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns:

Statligt stöd nr.: XF 21/10
Medlemsstat: Spanien

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats
i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: Stödet finan
sieras av Generalitat (regionregeringen) med hjälp av egna medel.
Det delfinansieras inte av Europeiska fiskerifonden och ingår
därför inte i Spaniens operativa program för fiske.

Region/myndighet som beviljar stödet: Comunitat Valen
ciana/Generalitat
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot stödet för särskilda ändamål: Convenio de colabo
ración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Be
nicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la pro
moción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat
Valenciana
Rättslig grund: 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
Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt be
lopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål:
10 000 EUR
Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av de stödberättigande kost
naderna (återstående 50 % finansieras genom budgeten för Ay
untamiento de Benicarló [Benicarlós kommunfullmäktige]).
Datum för genomförande: 27 maj 2010
Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet.
Ange följande:
— Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd
kan beviljas:

Statligt stöd nr.: XF 22/10
Medlemsstat: Spanien
Region/myndighet som beviljar stödet: Comunitat Valen
ciana/Generalitat
Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som
tar emot stödet för särskilda ändamål: Convenio de colabo
ración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de De
nía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de
los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana
Rättslig grund: 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 pes
cadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros
frescos en la Comunitat Valenciana
Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt be
lopp som beviljas företaget som stöd för särskilda ändamål:
10 000 EUR
Högsta tillåtna stödnivå: 50 % av de stödberättigande kost
naderna (återstående 50 % finansieras genom budgeten för Ay
untamiento de Denía [Denías kommunfullmäktige]).
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Datum för genomförande: 12 juni 2010
Stödordningens eller det individuella stödets varaktighet.
Ange följande:
— Om det gäller en stödordning: datum till och med vilket stöd
kan beviljas:
X Om det gäller ett stöd för särskilda ändamål: datum när den
sista delutbetalningen förväntas ske: 31 december 2010
Stödets syfte: Utveckling av en kvalitets- och mervärdespolitik,
utveckling av nya avsättningsmöjligheter eller reklamkampanjer
för färska fiskeriprodukter.
Ange vilken/vilka av artiklarna 8–24 som åberopas:
Artikel 20
Berörd(a) sektor(er): Marknadsföring av färska fiskeriproduk
ter.
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Den beviljande myndighetens namn och adress:
Generalitat de la Comunitat Valenciana
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
C/ Amadeo de Saboya, 2
46010 Valencia
ESPAÑA
Webbadress där hela texten till stödordningen eller de kri
terier och villkor enligt vilka stöd för särskilda ändamål
beviljas vid sidan av en befintlig stödordning återfinns:
http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/
aytoguardamar2010.pdf
Motivering: ange varför en statlig stödordning har inrättats
i stället för stöd från Europeiska fiskerifonden: Stödet finan
sieras av Generalitat (regionregeringen) med hjälp av egna medel.
Det delfinansieras inte av Europeiska fiskerifonden och ingår
därför inte i Spaniens operativa program för fiske.

