
A Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló és a 70/2001/EK rende-
letet módosító 1857/2006/EK bizottsági rendelet értelmében nyújtott állami támogatásokról adott

tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2007/C 300/11)

Támogatás száma: XA 152/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Bovec

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Finančne intervencije za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bovec

Jogalap: Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Bovec po Uredbi za
skupinske izjeme

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 6 260 EUR

2008: 7 000 EUR

2009: 7 500 EUR

2010: 8 000 EUR

2011: 8 500 EUR

2012: 9 000 EUR

2013: 9 500 EUR

A támogatás maximális intenzitása: A támogatható tételek
maximális támogatásintenzitásának, illetve legmagasabb támoga-
tási összegének megjelölése:

1. Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás:

– a mezőgazdasági üzemek földművelési és állattenyésztési
célú beruházásaihoz a beruházás elszámolható költsé-
geinek 50 %-áig a kedvezőtlen helyzetű térségekben, és a
beruházás elszámolható költségeinek 40 %-áig az egyéb
régiókban.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a település pénzügyi támogatása kizárólag az épületek
kulturális örökség jellegének megőrzéséhez szükséges
hagyományos anyagok felhasználásával járó többletköltsé-
geket fedezi. A pénzügyi támogatás a hagyományos
anyagok felhasználásával járó többletköltség 100 %-át is
fedezheti.

3. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági dolgozók
oktatása és szakképzése, a távollét miatt szükséges helyet-
tesítési szolgáltatások, a tanácsadási szolgáltatások, az
üzemek közötti tapasztalatcserére szolgáló fórumok,
versenyek, kiállítások és vásárok rendezése és az azokon
való részvétel, katalógusok és honlapok közlése elszámol-
ható költségeinek 100 %-áig. A támogatást támogatott
szolgáltatások formájában kell nyújtani, és nem tartal-
mazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetéseket.

A végrehajtás időpontja: 2007. július 3.

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása

Hivatkozás az 1857/2006/EK bizottsági rendelet megfelelő
cikkeire és az azokban engedélyezett elszámolható költsé-
gekre: Bovec település mezőgazdaságának fejlesztésére és vidé-
kének megóvására a csoportmentességről szóló rendelet alapján
nyújtott pénzügyi támogatás szabályai állami támogatásnak
minősülő intézkedéseket tartalmaznak a Szerződés 87. és
88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra
történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról
szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet
(HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) következő cikkeinek értelmében:

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban.

Az érintett ágazat(ok):

Mezőgazdaság: földművelés és állattenyésztés

Nincs az alágazatokra vonatkozó külön rendelkezés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Občina Bovec
Trg golobarskih žrtev 8
SLO-5230 Bovec

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200752&dhid=89919

Egyéb információk: A hagyományos tájkép és épületek megőr-
zése címén nyújtott támogatás összhangban van az
1857/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikke (3) bekezdésének
második albekezdésével. A település csak a beruházásnak a
hagyományos anyagok felhasználásával járó többletköltségére
nyújt – 100 %-ig terjedően – támogatást.

A település szabályai megfelelnek azoknak a követelményeknek,
amelyeket – a települések végrehajtási intézkedéseire vonatko-
zóan – az 1857/2006/EK bizottsági rendelet általános rendelke-
zései (a támogatás odaítélését megelőző lépések, támogatás-
halmozás, átláthatóság és ellenőrzés) állapítanak meg.

Az illetékes hatóság nevében aláírta:
Danijel Krivec
polgármester
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Támogatás száma: XA 153/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Dobrova – Polhov Gradec

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Programi razvoja pode-
želja v občini Dobrova – Polhov Gradec 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na območju
Občine Dobrova — Polhov Gradec od leta 2007 do leta 2013
(2. Poglavje) Uradni list 53/07, 15.6.2007

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

A 2007-2013-as időszakban tervezett átlagos évi kiadás
64 000 EUR.

A 2007-2013-as időszakra nyújtott támogatások összesített
értéke 450 000 EUR.

A támogatás maximális intenzitása: A lentebb ismertetett
egyedi intézkedések támogatásintenzitása összhangban van az
1857/2006/EK bizottsági rendelettel. Az intézkedések követik a
támogatás felső határértékét megállapító szabályokat is (mező-
gazdasági üzemekben végrehajtott beruházás).

1. Elsődleges előállítással foglalkozó üzemekben végrehajtott
beruházás:

– az elszámolható költségek 40 %-áig a kedvezőtlen helyzetű
térségekben, és a beruházások elszámolható költségeinek
30 %-áig az egyéb régiókban,

– a beruházás elszámolható költségeinek 50 %-áig a kedve-
zőtlen helyzetű térségekben, illetve 40 %-áig az egyéb
régiókban, ha a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági
termelő, aki a tevékenységének megkezdését követő öt
éven belül végrehajtja a beruházást,

– a támogatás célja a gazdaság jellegzetességeinek megőr-
zését szolgáló beruházás, mezőgazdasági termelőeszközök
beszerzése, állandó növénykultúrákba és legelőkbe, mező-
gazdasági fejlesztésekbe és a mezőgazdasági üzemhez
tartozó magán infrastruktúrába történő beruházás.

2. Hagyományos épületek megőrzése:

– nem termelési célt szolgáló kulturális örökség megőrzésére
irányuló beruházás: a beruházás elszámolható költségeinek
50 %-áig a kedvezőtlen helyzetű térségekben, illetve
40 %-áig az egyéb régiókban,

– a gazdaságokban található termelési eszközök hagyomá-
nyos vonásainak (pl. gazdasági épületek) megőrzését szol-
gáló beruházás elszámolható költségeinek 60 %-áig,
feltéve, hogy a beruházás következtében nem növekszik
meg a gazdaság termelési kapacitása,

– a hagyományos anyagok felhasználásával járó többletkölt-
ségre nyújtott támogatás az elszámolható költségek
60 %-át is elérheti a kedvezőtlen helyzetű régiókban (nem
termelési célt szolgáló kulturális örökség megőrzésére
irányuló beruházás).

3. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése, tanács-
adási szolgáltatások, fórumok, versenyek, kiállítások és
vásárok szervezése, kiadványok készítése részére a költ-
ségek 100 %-áig támogatott szolgáltatások formájában
nyújtott támogatás. A támogatás nem tartalmazhat a
termelőknek adott közvetlen kifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. július (vagy a szabályzat
hatálybalépésének időpontja)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-ig

A támogatás célja: Kis- és középvállalkozások támogatása

Hivatkozás az 1857/2006/EK bizottsági rendelet megfelelő
cikkeire és az azokban engedélyezett elszámolható költsé-
gekre: A Dobrova – Polhov Gradec település 2007-2013
közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési szabályzatának java-
solt II. fejezete állami támogatásnak minősülő intézkedéseket
tartalmaz a Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági
termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a
70/2001/EK rendelet módosításáráról szóló, 2006.
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358.,
2006.12.16., 3. o.) következő cikkeinek értelmében:

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

– 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban.

Az érintett ágazat(ok):

Mezőgazdaság: Földművelés és állattenyésztés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Občina Dobrova – Polhov Gradec
Ulica Vladimirja Dolničarja 2
SLO-1356 Dobrova

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200753&dhid=89975

Egyéb információk: A hagyományos tájkép és épületek megőr-
zésére szolgáló intézkedés keretében a település nagyobb
mértékben támogatja a hagyományos anyagok felhasználását a
nem termelési célú kulturális örökség megőrzésére irányuló
beruházás esetében (10 % a kedvezőtlen helyzetű területeken, és
20 % az egyéb területeken), feltéve, hogy ez összhangban van az
1857/2006/EK rendelet 5. cikkének rendelkezéseivel.

A település szabályai megfelelnek azoknak a követelményeknek,
amelyeket – a települések végrehajtási intézkedéseire vonatko-
zóan – az 1857/2006/EK bizottsági rendelet általános rendelke-
zései (a támogatás odaítélését megelőző lépések, támogatás-
halmozás, átláthatóság és ellenőrzés) állapítanak meg.

Az illetékes hatóság nevében aláírta:
Mateja Tavčar
a település titkára
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Támogatás száma: XA 154/07

Tagállam: Németország

Régió: Niedersachsen

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Förderung nicht inves-
tiver Projekte im Bereich von landwirtschaftlichen Qualitätser-
zeugnissen aus ökologischem Landbau (VO (EWG)
Nr. 2092/91). Durchführung durch das Kompetenzzentrum
Ökolandbau Niedersachsen (KÖN)

Jogalap: Erlass des ML zur Förderung nicht investiver Projekte
im Bereich von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen aus
ökologischem Landbau (VO (EWG) Nr. 2092/91). Durchführung
durch das Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen
(KÖN); Landeshaushaltsordnung Niedersachsen

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás,
illetve az adott vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás
összege: Évente kb. 8 projekt. A projektek összköltsége előre-
láthatólag 400 000–500 000 EUR tehető, projektenként, illetve
kedvezményezettenként legfeljebb évi 100 000 EUR.

A támogatás intenzitása: A támogatható költségek legfeljebb
100 %-a részesül támogatásban

Engedélyezés időpontja: A támogatás kezdete az
1257/1999/EK rendelet szerinti támogatást követően, engedé-
lyezés 2007-től

A támogatási program vagy az egyedi támogatás nyújtá-
sának időtartama: A támogatási program vége, illetve a 2010.
decemberi utolsó részletfizetés időpontja

Támogatás célja: A 2092/91/EGK rendelet (ökológiai termelés)
szerinti minőségi termékekre vonatkozó nem beruházási támo-
gatás. A támogatást a KÖN nyújtja. A támogatás kedvezménye-
zettjei olyan kis- és középvállalkozások, amelyek biogazdálko-
dással előállított mezőgazdasági termékek elsődleges termelé-
sével foglalkoznak, vagy olyan kis- és középvállalkozások,
amelyek mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglal-
koznak és a biogazdálkodás szerinti termelésre való átállást
tervezik.

A projektek a következőket tartalmazzák:

A biogazdálkodás piaci tendenciáinak általános nyomon köve-
tése (az 1857/2006/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésének
a) pontja)

Minőségbiztosítási rendszerek bevezetése (az 1857/2006/EK
rendelet 14. cikke (2) bekezdésének b) pontja)

Mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése, valamint a
biogazdálkodás területén, illetve az ökológiai termelésre való
átálláshoz nyújtott olyan tanácsadás, amely nem minősül folya-
matos vagy időről időre ismétlődő tevékenységnek (az
1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésének a) és
c) pontja)

Vállalkozások közötti, tapasztalatokat megosztó fórumok, illetve
kiállítások és vásárok (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke
(2) bekezdésének d) pontja)

A tudományos ismeretek népszerűsítése és a minőségi rendsze-
rekkel kapcsolatos tényszerű információk ismertetése (az
1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdésének e) pontja)

Kiadványok (az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke (2) bekezdé-
sének f) pontja)

Érintett gazdasági ágazatok: A projekt keretében lehetőleg az
elsődleges mezőgazdasági termelés összes ágazatának piaci
szereplőjét tekintetbe kell venni

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Calenberger Str. 2
D-30169 Hannover, Referat 107.2

Internetcím:

http://www.ml.niedersachsen.de/master/
C659683_N8970_L20_D0_I655.html

(a „nicht investive Projekte” [nem beruházási projektek] pont
alatt)

Egyéb információ:
Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Calenberger Str. 2
D-30169 Hannover

Dr. Schrörs
csoportvezető

Támogatás száma: XA 155/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Radeče

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Finančne pomoči v
kmetijstvu iz proračuna občine Radeče

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohran-
janje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Radeče

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás vagy
a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:
2007: 17 944 EUR

2008: 19 195 EUR

2009: 19 300 EUR

2010: 19 600 EUR

2011: 20 000 EUR

2012: 20 300 EUR

2013: 20 500 EUR
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A támogatás maximális intenzitása:

1. Mezőgazdasági üzemekben elsődleges termelés céljából végrehajtott
beruházás:

– a kedvezőtlen helyzetű térségeken a támogatható költségek
legfeljebb 50 %-áig,

– egyéb térségeken a támogatható költségek legfeljebb
40 %-áig.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek jellemzőinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, mezőgazdasági földek termővé tétele és a
legelők és a mezőgazdasági üzemekhez vezető utak kezelése.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– nem termelési célt szolgáló jellegzetességekbe való
beruházás tekintetében a ténylegesen felmerülő költségek
legfeljebb 100 %-áig,

– a gazdaságokban található termelési eszközökre irányuló
beruházások tekintetében a ténylegesen felmerülő költ-
ségek 60 %-áig, vagy kedvezőtlen adottságú területeken
75 %-áig, feltéve, hogy a beruházás következtében nem
növekedik a termelési potenciál,

– további támogatás nyújtható az épület kulturális örökség
jellegének megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok
felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig.

3. Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése:

– amennyiben az áthelyezés pusztán meglévő létesítmények
lebontásából, elszállításából és újbóli felépítéséből áll, a
ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig,

– amennyiben az áthelyezés folytán létrejött korszerűbb léte-
sítmények eredményeképpen a mezőgazdasági termelőnek
előnye származik, akkor a mezőgazdasági termelő köteles
a szóban forgó létesítmények áthelyezése után az értéke-
melkedés mértékének legalább 60 %-ával, kedvezőtlen
adottságú területeken pedig 50 %-ával hozzájárulni.
Amennyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági
termelő, e hozzájárulás mértéke legalább 45 %, illetve
55 %,

– amennyiben az áthelyezés folytán megnő a termelési
potenciál, a mezőgazdasági termelő a növekedéssel össze-
függő költségek legalább 60 %-ával, kedvezőtlen adottságú
területeken pedig 50 %-ával köteles hozzájárulni. Ameny-
nyiben a kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, e
hozzájárulás mértéke legalább 55 %, illetve 45 %.

4. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a helyi/önkormányzati támogatás fedezi a biztosítási
díjaknak a nemzeti költségvetésből való társfinanszírozása
utáni különbözetet, a termények és termékek természeti
katasztrófaként besorolható kedvezőtlen időjárási feltételek
által okozott károk elleni biztosítása, és az állatállomány
betegségből eredő megsemmisülésének kockázata elleni
biztosítása esetében a biztosítási díj támogatható költsé-
geinek legfeljebb 50 %-áig.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– jogi és adminisztratív eljárások során felmerült tényleges
költségek 100 %-áig.

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– támogatott szolgáltatások formájában, a felmerült tény-
leges költségek 100 %-áig; nem tartalmazhat a terme-
lőknek adott közvetlen kifizetéseket.

7. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése,
harmadik felek által nyújtott tanácsadási szolgáltatások, a
gazdaságok számára tapasztalatokat megosztó fórumok
megszervezése, a tudományos ismeretek terjesztését célzó
versenyek, kiállítások és vásárok szervezése, és a kiadvá-
nyok finanszírozása során felmerülő költségek 100 %-áig.
A támogatás nem tartalmazhat a termelőknek adott
közvetlen kifizetéseket.

A végrehajtás időpontja: 2007. július (vagy a szabályok
hatálybalépésének dátuma)

A program illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31-én fejeződik be

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Hivatkozás az 1857/2006/EK bizottsági rendelet cikkeire és
a támogatható költségekre: A Radeče településen a vidék-
fejlesztési programokhoz nyújtott állami támogatások szabá-
lyainak II. fejezete, amely a Szerződés 87. és 88. cikkének a
mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és közép-
vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalma-
zásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006.
december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 358.,
2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkeivel összhangban állami támoga-
tásnak minősülő intézkedéseket is tartalmaz.

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben elsődleges termelés
céljából végrehajtott beruházás,

– 5. cikk: A hagyományos tájkép és épületek megőrzése,

– 6. cikk: Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése,

– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

– 14. cikk: Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását
ösztönző támogatás,

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás.

Az érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Občina Radeče
Milana Majcna 1
SLO-1433 Radeče

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200760&dhid=90457
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Egyéb információ: A termények és termékek biztosítása
céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés
magában foglalja a következő, természeti katasztrófaként beso-
rolható kedvezőtlen időjárási feltételeket: tavaszi fagyok,
jégverés, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, hurrikán és
áradások.

A helyhatósági szabályok a helyhatóságok által elfogadandó
intézkedések és a végrehajtandó általános intézkedések (a támo-
gatás elosztására vonatkozó eljárás, a támogatás halmozása és a
támogatás átláthatósága és megfigyelése) tekintetében megfe-
lelnek az 1857/2006/EK bizottsági rendelet követelményeinek.

Támogatás száma: XA 156/07

Tagállam: Szlovénia
Régió: Območje Mestne občine Nova Gorica

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Podpore programom
razvoja kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za prog-
rame in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica

A támogatási program keretében tervezett éves kiadás vagy
a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes összege:
A 2007-2013 közti időszakban az átlagos éves összeg
55 188 EUR

A támogatás maximális intenzitása:
1. Mezőgazdasági üzemekben elsődleges termelés céljából végrehajtott

beruházás:

– kedvezőtlen adottságú területeken a támogatható költségek
50 %-áig, egyéb területeken a beruházások támogatható
költségeinek 40 %-áig.

A támogatás célja a földek, legelők és a mezőgazdasági
üzemekhez vezető utak kezelése és a mezőgazdasági terme-
léshez használt berendezésekbe való beruházás.

2. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a települési támogatás fedezi a biztosítási díjaknak a
nemzeti költségvetésből való társfinanszírozása utáni
különbözetet, a termények és termékek kedvezőtlen időjá-
rási feltételek és természeti katasztrófák által okozott károk
elleni biztosítása, és az állatállomány betegségből eredő
megsemmisülésének kockázata elleni biztosítása esetében a
biztosítási díj támogatható költségeinek legfeljebb
50 %-áig.

3. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– jogi és adminisztratív eljárások során felmerült tényleges
költségek 100 %-áig.

4. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– támogatott szolgáltatások formájában, a támogatható költ-
ségek 100 %-áig.

5. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– mezőgazdasági termelők oktatása és szakképzése,
fórumok, versenyek, kiállítások, vásárok megszervezése,
kiadványok, katalógusok, weboldalak és tudományos isme-
retek terjesztése során felmerült költségek 100 %-áig. A
támogatás támogatott szolgáltatások formájában nyúj-
tandó és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen
kifizetéseket.

A végrehajtás időpontja: 2007. július (vagy a szabályok
hatálybalépésének dátuma)

A program illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013. december 31.

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Érintett ágazat: Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Mestna občina Nova Gorica
Trg E. Kardelja 1
SLO-5000 Nova Gorica

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?
urlid=200760&dhid=90451

Egyéb információ: A termények és termékek biztosítása
céljából fizetendő biztosítási díjakra vonatkozó intézkedés
magában foglalja a következő, természeti katasztrófaként beso-
rolható kedvezőtlen időjárási feltételeket: tavaszi fagyok,
jégverés, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, hurrikán és
áradások.

A helyhatósági szabályok a helyhatóságok által elfogadandó
intézkedések és a végrehajtandó általános intézkedések (a támo-
gatás elosztására vonatkozó eljárás, a támogatás halmozása és a
támogatás átláthatósága és megfigyelése) tekintetében megfe-
lelnek az 1857/2006/EK bizottsági rendelet követelményeinek.

Tatjana Gregorčič
gazdasági osztályvezető
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