
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 102/07)

Támogatás száma: XF 19/06

Tagállam: Egyesült Királyság

a) A közigazgatási szerv teljes címe:

London Development Agency
Palestra
197 Blackfriars Road
London SE1 8AA
United Kingdom

b) Kapcsolattartó az Egyesült Királyságban:

Richard Winborn
Marine Fisheries Agency
Area 6D, 3-8 Whitehall Place West
London SW1A 2HH
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 80 41
Fax (44-207) 270 80 19
E-mail: richard.winborn@mfa.gsi.gov.uk

Régió: London

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve:

Kedvezményezett: Smoked Salmon Unlimited

Jogalap: Industrial Development Act 1982

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, il-
letve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás összege: A
kedvezményezettnek nyújtandó támogatás 450 000 GBP két
évre. A projekt egy új füstölő-berendezéssel és látogatóköz-
ponttal rendelkező új üzem építését foglalja magában

Maximális támogatási intenzitás: Támogatás intenzitása:
15 %. A támogatást készpénzben és számlák bemutatása elle-
nében fizetik ki. A támogatás más formában nem fizethető ki. A
támogatás intenzitásának összege – támogatás-egyenértékben
kifejezve – nem haladja meg a nemzeti és közösségi támogatá-
soknak a 2792/1999/EK tanácsi rendelet IV. melléklete által
rögzített teljes arányát (azaz a 40 %-ot) minden egyes jóváha-
gyott projekt esetében

A végrehajtás időpontja: 2006. november 22.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A kedvezményezett számára nyújtott támogatás utolsó
részlete várhatóan 2008 novemberében kerül kifizetésre

A támogatás célja: A támogatásra jogosult régiók versenyké-
pességének javítása fenntartható új beruházást teremtő minőségi
projektek támogatásán keresztül

Tüntesse fel, hogy a 4–12. cikkek közül melyeket alkal-
mazzák, valamint a program vagy az egyedi támogatás
körébe tartozó elszámolható költségeket: A támogatás az
1595/2004/EK rendelet 8. cikke alapján áll rendelkezésre.

A projekt költségtételeinek állóeszközökre, így például ingatla-
nokra, műszaki berendezésekre és a füstölt lazac feldolgozá-
sához és forgalmazásához használt gépekre fordított kiadásokat
kell tartalmazniuk. Az eszközök közvetlen vásárlás, pénzügyi
lízing, vagy részletre vásárlás útján szerezhetők be. Egyes ingat-
lanbérletek szintén jogosultak támogatásra. Támogathatók le-
hetnek bizonyos nem ismétlődő költségek (szabadalmi jogok,
szakértői díjak) is. Az ajánlatban szereplő feltételek megvalósulá-
sának biztosítása érdekében a projektek a beruházás befejezéséig
és azon túl, legalább öt éven át figyelemmel kísérhetők

Az érintett ágazat(ok): A program a halászati ágazatra vonat-
kozik és a füstölt lazac feldolgozásához és forgalmazásához
kapcsolódik

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

London Development Agency
Palestra
197 Blackfriars Road
London SE1 8AA
United Kingdom

Honlap címe:

www.dti.gov.uk

http://www.creativelondon.org.uk/server.php?show=con-
WebDoc.120

Egyéb információk: –

2004. november 1-je óta a kedvezményezettnek nyújtott
egyéb állami vagy EU-támogatások: Nincs egyéb állami vagy
EU-támogatás 2004. november 1-je óta
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Támogatás száma: XF 20/06

Tagállam: Olaszország

Régió: Friuli Venezia Giulia

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Regolamento di esecu-
zione dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 12/2006
recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle
associazioni del settore della pesca marittima operanti in
Regione per l'attuazione di programmi di attività ai sensi
dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982 e
successive modifiche

Jogalap: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 [articolo 20, comma 3,
lettera b)] — „Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marina” e successive modifiche.

Legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (articolo 6) — „Assesta-
mento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni
2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16
aprile 1999, n. 7”.

Delibera di giunta regionale n. 2566 del 27 ottobre 2006

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
éves összege: A rendszer keretében 240 000 EUR éves kiadást
terveznek

A támogatás maximális intenzitása: A támogatás maximális
intenzitása megfelel az elszámolható költségek 100 %-ának

Az alkalmazás időpontja: Az 1595/2004/EK rendelet 16.
cikke (1) bekezdésében foglaltak szerint a támogatási rendszer a
Bollettino Ufficiale della Regione-ban való kihirdetését követően és
legalább 10 munkanappal ezen formanyomtatvány elküldése
után lép hatályba

A program időtartama: A források kimerüléséig, de legfeljebb
az 1595/2004/EK (mentességi) rendelet alkalmazási idősza-
kában, vagyis 2006. december 31-ig

A támogatás célja: A halászati és akvakultúrában működő kis-
és középvállalkozások támogatása a régióban tevékenykedő
tengeri halászati egyesületekkel elfogadott működési progra-
mokon keresztül. E programok időtartama legfeljebb 18 hónap,
céljuk többek között a halászati és biológiai erőforrások fenn-
tartható kezelésének megőrzése és fejlesztése, a halászati
termékek értékesítése, a foglalkoztatás fenntartása és fejlesztése,
valamint a vállalkozások közötti konzorciumok létrehozásának
ösztönzése.

A támogatás az 1595/2004/EK rendelet 4. cikkére hivatkozik.

A működési programok keretében támogatható költségek:

– az egyesület saját személyzetének költségei vagy harmadik
személyek által nyújtott szolgáltatások költségei,

– a program céljaival kapcsolatos tájékoztató anyagok, a szak-
mabelieknek szánt, általános érdekű grafikai és audiovizuális
eszközök;

– a programok végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó konfe-
renciák, találkozók és szemináriumok megrendezésének költ-
ségei,

– a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó álta-
lános kiadások, beleértve a berendezések és eszközök bérlését
és amortizációját, a tervezett kezdeményezés teljes költsé-
gének 12 %-áig

Érintett ágazat(ok): tengeri halászat, akvakultúra, feldolgozás
és értékesítés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Servizio pesca e acquacoltura
Via Caccia, 17
I-33100 Udine

Internetes cím: www.regione.fvg.it

Támogatás száma: XF 21/06

Magyarázó megjegyzések:

A Minisztertanács 2005. június 3-án jóváhagyta a következő
célokat támogató halászati cselekvési terv végrehajtását:

– a halászhajók és legénységük halászat közbeni biztonságának
fokozása,

– a halászati ágazat korszerűsítése, versenyképességének és jöve-
delmezőségének javítása,

– környezetvédelmi intézkedések integrálása az ágazatba, olyan
gyakorlatok támogatása, amelyek hozzájárulnak a tengeri
környezet állapotának javításához és fenntartásához,

– a halászati ágazatban a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség
előmozdítása, a munkahelyi és a családi kötelezettségek össze-
egyeztetése.

A jóváhagyott terv a halászati vállalkozások által végrehajtandó
fellépéseket tartalmaz, keretében a vállalkozások lehetőséget
kapnak arra, hogy a szükséges pénzeszközökhöz az Instituto de
Crédito Oficial (Állami Hitelintézet, a továbbiakban: ICO) által
nyújtott alacsony kamatozású kölcsönökből jussanak hozzá. A
fellépések tartalma lehet oktatás-képzés, műszaki tanulmányok
készítése és konkrét intézkedések elvégzése

Tagállam: Spanyolország

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Cselekvési terv a
spanyol halászati ágazat számára

Jogalap: Acuerdo de 3 de junio de 2005, del Consejo de
Ministros, por el que se aprueba el Plan de Acción en el Sector
Pesquero Español
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
A költségek éves bontása a következő:

2006-os költségvetési
év:

10 560 000 EUR

2007-es költségvetési
év:

10 560 000 EUR

2008-as költségvetési
év:

10 560 000 EUR

2009-es költségvetési
év:

7 920 000 EUR

2010-es költségvetési
év:

5 280 000 EUR

Összesen: 44 880 000 EUR

A támogatást az ICO kapja a bankkölcsönök kamatainak támo-
gatására

Maximális támogatási intenzitás: Kamattámogatás értékhatár
nélkül

A végrehajtás időpontja: Az ICO az első évre járó kamattámo-
gatást közös megegyezés alapján 2007. február 20-án írja jóvá

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: Első évi kamatjóváírás: 2007. február 20.

Az utolsó kifizetés tervezett időpontja: 2011. február 20.

A támogatás célja: A támogatás célja az ágazat modernizálása,
a biztonság és a jövedelmezőség növelése, valamint a társadalmi
és környezetvédelmi elvárásokhoz való alkalmazkodás

Tüntesse fel, hogy a 4–12. cikkek közül melyeket alkal-
mazzák, valamint a program vagy az egyedi támogatás
körébe tartozó elszámolható költségeket:

6. cikk: Innovatív intézkedésekkel és technikai segítségnyújtással
kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás

12. cikk: Társadalmi-gazdasági intézkedések

A program keretében támogatható költségek a fenti cikkekben
szereplő célokra fordított összegek 50 %-át tehetik ki

Az érintett ágazat(ok): A támogatási program a tengeri halá-
szatot és az akvakultúrát érinti

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Secretaría General de Pesca Marítima
C/ Ortega y Gasset 57
E-28006 Madrid

Internetcím: www.mapya.es
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