
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

Tagállami összefoglaló adatok a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, 
feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami 
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 736/2008/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott 

állami támogatásokról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 91/06) 

Támogatás sz.: XF 12/09 

Tagállam: Olaszország 

A támogatást nyújtó régió/hatóság: 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali 
Servizio pesca e acquacoltura 

A támogatási program megnevezése vagy az ad hoc támo
gatásban részesülő vállalkozás neve: regolamento recante 
criteri e modalità per l’attuazione degli interventi creditizi in 
materia di pesca e acquacoltura erogabili ai sensi dell’articolo 
5, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80 

Jogalap: decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2009, 
n. 0125/Pres. 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás, 
illetve a vállalkozásnak nyújtott ad hoc támogatás teljes 
összege: 412 000 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 40 %. 

Hatálybalépés: 2009. május 21. 

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar
tama (legfeljebb 2014. június 30.), vagyis: 

— az az időpont, ameddig a támogatási program keretében 
támogatás nyújtására kerülhet sor: 

— 2014. június 30-ig. 

A támogatás célja: A támogatási program keretében az 
ágazatban működő kis- és középvállalkozások számára hitel
konstrukciók formájában nyújtanak támogatást a következő 
célokra: akvakultúra-létesítmények építése, bővítése és korszerű
sítése, a feldolgozással és a forgalmazással kapcsolatos beruhá

zások megvalósítása, új technológiák bevezetése a környezetvé
delmi és egészségügyi feltételek, illetve a termékminőség javítása 
érdekében. 

Az alkalmazott cikk vagy cikkek (a 8–24. cikk közül): A 
11. cikk („Támogatás az akvakultúra területén való termelő 
beruházásokra”) és a 16. cikk („Támogatás feldolgozásra és 
forgalmazásra”) 

Érintett ágazat: Halászati és akvakultúra 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali 
Servizio pesca e acquacoltura 
Via Sabbadini 31 
33100 Udine UD 
ITALIA 

Tel. +39 0432555225 
Fax +39 0432555140 
E-mail: s.pesca.agrifor@regione.fvg.it 

Az az internetes cím, ahol a támogatási program teljes 
szövege, illetve a támogatási programon kívüli ad hoc 
támogatás odaítélésének kritériumai és feltételei megtalál
hatók: 

http://arpebur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum=2009/ 
05/20/20 

A program indoklása (azon indok, amely alapján állami 
támogatási programot hoztak létre, és nem az Európai 
Halászati Alap keretében nyújtanak támogatást): A támoga
tási program létrehozására az 1982. november 20-i 80. számú 
tartományi törvény végrehajtása érdekében került sor, amely 
törvény a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtható, az 
Európai Halászati Alap keretében igényelhető támogatási típu
soktól eltérő hitelkonstrukciókat irányoz elő.
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