
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 

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 138/06) 

Támogatás száma: XF 14/09 

Tagállam: Franciaország 

A támogatást nyújtó régió/hatóság: A francia állam, amelyet a 
mezőgazdasági és halászati miniszter képvisel 

A támogatási program címe: Aide attribuée au Groupement 
de Défense Sanitaire Aquacole d'Aquitaine en application du 
Règlement (CE) n ū 736/2008 de la Commission du 22 juillet 
2008 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE 
aux aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives 
dans la production, la transformation et la commercialisation de 
produits de la pêche 

Jogalap: Contrat de Projets État-Région (CPER) Aquitaine 2007- 
2013 

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások 
vagy az ad hoc támogatás teljes összege: 147 900 EUR 

Maximális támogatási intenzitás: 60 % 

Hatálybalépés időpontja: 2009. augusztus 1. 

A támogatási program vagy egyedi támogatás nyújtásának 
időtartama (legkésőbb 2014. június 30-ig); tüntesse fel: A 
támogatás fennmaradó része iránti kérelem benyújtási határideje 
2012. június 30. 

A támogatás célja: Aquitaine megyében az akvakultúrás 
termelés egészségügyi és környezetvédelmi színvonalának fenn

tartása. A GDSAA által irányított közös fellépések a régióban 
tevékenységet folytató valamennyi haltenyésztő javát szolgálják. 

Az alkalmazott cikk vagy cikkek: 17. cikk – Támogatás 
közös fellépésekhez 

Az érintett tevékenység: Akvakultúra, haltenyésztés 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: 

Ministère de l'agriculture et de la pêche 
Direction des pêches maritimes et de ľaquaculture 
Bureau de la pisciculture et de la pêche continentale 
3 place de Fontenoy 
75007 Paris 
FRANCE 

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://www.aquitaine.pref.gouv.fr 

ou 

http://www.aquitaine.fr 

Indokolás: A „contrat de Projets État-Région” (CPER) keretében 
előírt támogatás lehetővé teszi a tervezett fellépés finanszí
rozását, méghozzá az Európai Halászati Alap eszközeinek bevo
nása nélkül.
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