
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

A tagállamok által közzétett információ az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek
előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott
állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 1595/2004/EK bizottsági rendelet alapján nyúj-

tott állami támogatásról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/C 99/12)

Támogatás száma: XF 15/06
Tagállam: Hollandia
Régió: Groningen
A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Exploitatiemaatschappij
Haven Lauwersoog

Jogalap:
Algemene Wet Bestuursrecht titel 4.2

Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân 1998

Algemene Subsidieverordening provincie Groningen

Algemene subsidieverordening SNN

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás tel-
jes összege: Az egyedi támogatás teljes összege
1 134 496,35 EUR. Ebben az esetben az elengedett adóbevé-
telek formájában alkalmazott támogatás nem alkalmazható. A
támogatás kifizetése öt részletben történik, 2006 ősze és 2008
júniusa között. Négy alkalommal a ténylegesen felmerült támo-
gatható költségek 20 %-a kerül előleg formájában kifizetésre, az
ötödik részlet kifizetésére a végelszámoláskor kerül sor.

Garantált kölcsönök nem vehetők figyelembe.

Maximális támogatási intenzitás: Ez esetben a maximális
támogatási intenzitás a támogatható költségek 65 %-a. A támo-
gatható költségek 1 745 379 EUR-t tesznek ki.

A Kompas 35 %-kal járul hozzá a halászati kikötőkhöz,
Groningen és Fryslân tartomány 15-15 %-kal járul hozzá a
támogatható költségekhez

A végrehajtás időpontja: A támogatás kifizetésére ezen értesí-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele
után hét nappal kerül sor

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Az utolsó részlet összege, amit a kész projekt végelszá-
molása során az előlegek figyelembevételével állapítanak meg,
2008 júniusában kerül kifizetésre

A támogatás célja: A támogatást a halászati termékek előállítá-
sával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtják, valamint halászati kikötők
felszerelésére (9. cikk).

Tüntesse fel, hogy a 4–12. cikkek közül melyeket alkalmazzák,
valamint a program, illetve az egyedi támogatás körébe tartozó
elszámolható költségeket

A 9. cikkben előírtak kerülnek alkalmazásra, vagyis kirakodásra
és a halászhajók készletekkel való ellátására irányuló halászati
kikötői szolgáltatások támogatása.

A beruházás a halászati kikötőt használó halászok közös érdekét
szolgálja, mivel hozzájárul a kikötő fejlesztéséhez és a halá-
szoknak nyújtott szolgáltatások javításához. A rakodópartok
felszereltségi szintjének növelése révén a ki- és berakodás
biztonságosabbá válik, a halászhajók gázolajjal és vízzel történő
ellátása könnyebb lesz, mivel a karbantartás és a javítás is bizto-
sítva van

Az érintett ágazat(ok): A támogatás a tengeri halászatra
vonatkozik

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN), Postbus 779,
9700 AT Groningen

Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen

Provincie Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden

Internetcím: www.snn-online.nl
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