
TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

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

adott tagállami tájékoztatás összefoglalása

(2008/C 104/07)

Támogatás száma: XA 310/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Cerkno

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Cerkno 2007–2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja v občini Cerkno
(II. Poglavje)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 8 000 EUR

2008: 30 000 EUR

2009: 40 000 EUR

2010: 40 000 EUR

2011: 45 000 EUR

2012: 45 000 EUR

2013: 50 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a támogatható költségek akár 40 %-a, a kedvezőtlen hely-
zetű területeken akár 50 %-a. Támogatás nyújtható mező-
gazdasági berendezések és gépek, illetve az elsődleges
mezőgazdasági termeléshez szükséges eszközök vásárlá-
sához, a művelt területekbe történő befektetéshez, a
legelők kezeléséhez, valamint a gazdaságban való közleke-
dést szolgáló utakba történő befektetésekhez.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló, kulturális örökség jellegű
eszközök (régészeti vagy történelmi jelentőségű objek-
tumok) megőrzését célzó beruházások esetében a tényleges
költségek akár 100 %-a,

– a termelési célt szolgáló eszközök kulturális örökség jelle-
gének megőrzését célzó beruházások esetében a tényleges
költségek akár 60 %-a, kedvezőtlen helyzetű területeken

akár 75 %-a, feltéve, hogy a befektetés következtében nem
növekszik a gazdaság termelési kapacitása,

– további támogatás nyújtható a hagyományos anyagok
felhasználásával járó többletköltségek 100 %-áig.

3. Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése:

– a tényleges költségek akár 100 %-a, feltéve, hogy az áthe-
lyezés nem jár együtt a gazdaság korszerűsítésével, illetve
termelési kapacitásának növekedésével,

– amennyiben az áthelyezés folytán a mezőgazdasági
termelő korszerűbb létesítményekhez jut vagy növekszik a
gazdaság termelési kapacitása, akkor az önkormányzati
támogatás a tényleges költségek 40 %-áig, kedvezőtlen
helyzetű területeken pedig 50 %-áig terjed.

4. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek akár 50 %-ára egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a ténylegesen felmerült jogi és adminisztratív költségek
akár 100 %-a.

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a támogatható költségek akár 100 %-a támogatott szolgál-
tatások formájában. A támogatást támogatott szolgálta-
tások formájában kell nyújtani, és nem tartalmazhat a
termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

7. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a támogatható költségek akár 100 %-a a következő
esetekben: a mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági
dolgozók oktatása és szakképzése, tanácsadási szolgálta-
tások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szerve-
zése, illetve az ezeken való részvétel, valamint helyettesí-
téssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele. A támoga-
tást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, és
nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifi-
zetéseket
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A végrehajtás időpontja: 2007. október (támogatás nyújtása
csak az után lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az
Európai Bizottság honlapján)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei:
A Cerkno település közigazgatási területén a mezőgazdaság, az
erdészet és a vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére nyúj-
tandó állami támogatásokról szóló önkormányzati rendeletter-
vezet olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés 87.
és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglal-
kozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatá-
sokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosí-
tásáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L 358., 2006.12.16., 3. o.) alábbi cikkei alapján
állami támogatásnak minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Az elsődleges előállítással
foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruhá-
zások.

– A bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és
épületek megőrzése.

– A bizottsági rendelet 6. cikke: Gazdasági épületek közér-
dekből történő áthelyezése.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott
támogatás.

– A bizottsági rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági
termékek előállítását ösztönző támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Občina Cerkno
Bevkova 9
SLO-5285 Cerkno

Internetcím:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200790&dhid=91755

Egyéb információk:
A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy,
jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint
áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Jurij KAVČIČ
polgármester

Támogatás száma: XA 311/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Dobrepolje

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Sofinanciranje prog-
ramov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini
Dobrepolje

Jogalap: Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Dobrepolje

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 149 000 EUR

2008: 116 000 EUR

2009: 70 000 EUR

2010: 71 000 EUR

2011: 72 000 EUR

2012: 73 000 EUR

2013: 74 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költ-
ségek akár 50 %-a,

– egyéb területeken a támogatható költségek akár 40 %-a.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek korszerűsítése
(eszközök helyreállítása és mezőgazdasági termeléshez hasz-
nált berendezések vásárlása), illetve a legelők és a művelt
területek kezelése.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló eszközökbe való beruhá-
zások akár 100 %-a,

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló eszkö-
zökbe való beruházások akár 75 %-a a kedvezőtlen hely-
zetű területeken, illetve 60 %-a egyéb területeken,

– további támogatás nyújtható az épületek 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
támogatás a ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig
terjedhet,

– amennyiben az áthelyezés folytán a mezőgazdasági
termelő korszerűbb létesítményekhez jut, akkor köteles a
szóban forgó létesítmények áthelyezéséből származó több-
letérték legalább 60 %-át, kedvezőtlen helyzetű területeken
pedig 50 %-át visszajuttatni. Amennyiben a kedvezménye-
zett fiatal mezőgazdasági termelő, e hozzájárulás mértéke
legalább 55 %, illetve 45 %,
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– amennyiben az áthelyezés folytán megnő a termelési kapa-
citás, a mezőgazdasági termelő a növekedéssel összefüggő
költségek legalább 60 %-át, kedvezőtlen helyzetű terüle-
teken pedig 50 %-át köteles visszajuttatni. Amennyiben a
kedvezményezett fiatal mezőgazdasági termelő, e hozzájá-
rulás mértéke legalább 55 %, illetve 45 %.

4. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termés és a
termények biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek akár 50 %-ára egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a ténylegesen felmerült jogi és adminisztratív költségek
akár 100 %-a.

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a ténylegesen felmerült költségek akár 100 %-a; a támoga-
tást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, és
nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifi-
zetéseket.

7. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek akár 100 %-a a következő esetekben: okta-
tás és szakképzés, helyettesítéssel kapcsolatos szolgálta-
tások igénybevétele, tanácsadási szolgáltatások, fórumok,
versenyek, kiállítások és vásárok szervezése, valamint kiad-
ványok, katalógusok és weboldalak közzététele. A támoga-
tást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, és
nem tartalmazhat a termelőknek nyújtott közvetlen pénz-
kifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. október (támogatás nyújtása
csak az után lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az
Európai Bizottság honlapján)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek:
Dobrepolje település közigazgatási területén a mezőgazdaság és
a vidéki területek megőrzésére és fejlesztésére irányuló prog-
ramok társfinanszírozásának szabályairól szóló önkormányzati
rendelettervezet olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szer-
ződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával 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.) alábbi cikkei
alapján állami támogatásnak minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás.

– A bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és
épületek megőrzése.

– A bizottsági rendelet 6. cikke: Gazdasági épületek közér-
dekből történő áthelyezése.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott
támogatás.

– A bizottsági rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági
termékek előállítását ösztönző támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Občina Dobrepolje
Videm 35
SLO-1315 Videm-Dobrepolje

Internetcím:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200790&dhid=91758

Egyéb információk:
A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy,
jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint
áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Janez PAVLIN
polgármestere

Támogatás száma: XA 312/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Kamnik

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko
obdobje 2007–2013

Jogalap: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje
2007–2013

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 61 594 EUR

2008: 61 594 EUR

2009: 62 500 EUR

2010: 65 500 EUR

2011: 65 500 EUR

2012: 68 000 EUR

2013: 68 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költ-
ségek akár 50 %-a,

– egyéb területeken a támogatható költségek akár 40 %-a,
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– fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének
megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás
esetében a támogatható költségek akár 60 %-a a kedve-
zőtlen helyzetű területeken és 50 %-a egyéb területeken.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelt területek javítása, valamint a legelők
kezelése.

2. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a ténylegesen felmerülő költségek akár 100 %-a. A támo-
gatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani,
és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénz-
kifizetéseket.

3. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek 100 %-áig a következő esetekben: okta-
tás, szakképzés, harmadik fél által nyújtott tanácsadási
szolgáltatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok
szervezése, valamint kiadványok és weboldalak közzété-
tele. A támogatást támogatott szolgáltatások formájában
kell nyújtani, és nem tartalmazhat a termelőknek adott
közvetlen pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. október (támogatás nyújtása
csak az után lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az
Európai Bizottság honlapján)

A program időtartama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható kiadások:

A Kamnik település közigazgatási területén a mezőgazdaság és a
vidéki területek megőrzésére és fejlődésének előmozdítására a
2007–2013-as tervezési időszakban nyújtandó támogatásokról
szóló önkormányzati rendelettervezet II. fejezete olyan intézke-
déseket tartalmaz, amelyek 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 cikkei alapján állami támogatásnak
minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás.

– A bizottsági rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági
termékek előállítását ösztönző támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Občina Kamnik
Glavni trg 24
SLO-1240 Kamnik

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200790&dhid=91768

Egyéb információk:

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Anton Tone SMOLNIKAR
Polgármester

Támogatás száma: XA 313/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Gornja Radgona

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Gornja Radgona za
programsko obdobje 2007–2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva podeželja v občini Gornja Radgona

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 23 390 EUR

2008: 23 800 EUR

2009: 24 000 EUR

2010: 24 000 EUR

2011: 24 000 EUR

2012: 25 000 EUR

2013: 25 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a beruházások támogatható költségeinek akár 40 %-a,

– hitelek után esedékes kamatköltségek fedezése,

– a beruházásokhoz nyújtott támogatás maximális összege
mezőgazdasági üzemenként 5 000 EUR.

Az elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági
üzemekben végrehajtott beruházások esetén támogatás nyújt-
ható a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, illetve a
legelők és a művelt területek kezeléséhez.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a mezőgazdasági üzemekben található, nem termelési célt
szolgáló, kulturális örökség jellegű eszközök (régészeti vagy
történelmi jelentőségű objektumok) megőrzését célzó
beruházások esetében a tényleges költségek akár 100 %-a,
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– a mezőgazdasági üzemekben található, termelési célt szol-
gáló, kulturális örökség jellegű eszközök (magtárak, széna-
szárító állványok, pajták, ólak, kaptárak stb.) megőrzését
célzó beruházások vagy jelentős munkálatok esetében a
tényleges költségek akár 60 %-a, feltéve, hogy a beruházás
következtében nem növekszik a gazdaság termelési kapaci-
tása,

– további támogatás nyújtható a többletköltségek 100 %-áig,
amennyiben a munkálatokat a szokásos korszerű anyagok
helyett hagyományos anyagok felhasználásával végzik.

3. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– az önkormányzati támogatás a termés és a termények
biztosításához, illetve az állatok betegség miatti elhullása
elleni, a nemzeti program alapján kiszámított biztosításhoz
kapcsolódó, támogatható költségek akár 50 %-ára egészíti
ki.

4. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a felmerült jogi és adminisztratív jellegű költségek akár
100 %-a.

5. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– A technikai segítségnyújtásra irányuló állami támogatás a
támogatható költségek akár 100 %-át fedezheti a követ-
kező esetekben: mezőgazdasági termelők és mezőgazda-
sági dolgozók oktatása és szakképzése, harmadik fél által
nyújtott tanácsadási szolgáltatások, fórumok, versenyek,
kiállítások és vásárok szervezése, és az azokon való rész-
vétel.

A támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyúj-
tani, és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen
pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. október (támogatás nyújtása
csak az után lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az
Európai Bizottság honlapján)

A program, illetve az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek:
A Gornja Radgona település közigazgatási területén a mezőgaz-
daság és a vidéki területek megőrzésére és fejlődésének előmoz-
dítására irányuló támogatások nyújtásáról szóló önkormányzati
rendelettervezet olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szer-
ződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával 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.) alábbi cikkei
alapján állami támogatásnak minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Mezőgazdasági üzemekben
végrehajtott beruházás.

– A bizottsági rendelet 5. cikke: A hagyományos tájkép és
épületek megőrzése.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott
támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Občina Gornja Radgona
Partizanska 13
SLO-9250 Gornja Radgona

Internetcím:
http://www.gor-radgona.si/kijz/util/bin.php?id=2007100915030622

Egyéb információk:
A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy,
jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint
áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Dragan KUJUNŽIČ
Az önkormányzat vezetője

Támogatás száma: XA 314/07

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje občine Gornji Petrovci

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Državne pomoči za
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Petrovci 2007–
2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči de minimis
in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Gornji Petrovci (II. Poglavje)

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:
2007: 11 000 EUR

2008: 14 000 EUR

2009: 17 000 EUR

2010: 20 000 EUR

2011: 25 000 EUR

2012: 30 000 EUR

2013: 35 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

1. Elsődleges előállítással foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végre-
hajtott beruházás:

– a kedvezőtlen helyzetű területeken a támogatható költ-
ségek akár 50 %-a,

– egyéb területeken a támogatható költségek akár 40 %-a.
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A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelt területek javítása, valamint a legelők
kezelése.

2. Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás:

– a biztosítási díjak állami költségvetésből történő társfinan-
szírozását az önkormányzati támogatás a termények és a
termés biztosításához, illetve az állatok betegség miatti
elhullása elleni biztosításhoz kapcsolódó támogatható költ-
ségek akár 50 %-ára egészíti ki.

3. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a jogi és adminisztratív eljárások során felmerülő tényleges
költségek akár 50 %-a, beleértve a felmérések költségeit.

4. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– támogatott szolgáltatások formájában nyújtott támogatás a
költségek akár 50 %-ig. A támogatás nem tartalmazhat a
termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

5. Technikai segítségnyújtás az agrárszektorban:

– a támogatható kaidások akár 50 %-a a következő
esetekben: oktatás és szakképzés, tanácsadási szolgálta-
tások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szerve-
zése, valamint kiadványok (például katalógusok és webol-
dalak) közzététele. A támogatást támogatott szolgáltatások
formájában kell nyújtani, és nem tartalmazhat a terme-
lőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket

A végrehajtás időpontja: 2007. október (támogatás nyújtása
csak az után lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az
Európai Bizottság honlapján)

A program időtartama: 2013.12.31-ig

A támogatás célja: KKV-k támogatása

Az 1857/2006/EK rendelet vonatkozó cikkei és a támogat-
ható költségek:
A Gornji Petrovci település közigazgatási területén a „de
minimis” állami támogatások nyújtásáról, illetve a mezőgazdaság
és a vidéki területek fejlesztésére irányuló egyéb intézkedések
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet II. fejezete olyan
intézkedéseket tartalmaz, amelyek a Szerződés 87. és 88. cikké-
nek 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.) alábbi cikkei alapján állami
támogatásnak minősülnek:

– A bizottsági rendelet 4. cikke: Az elsődleges előállítással
foglalkozó mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruhá-
zások.

– A bizottsági rendelet 12. cikke: Biztosítási díj fizetéséhez
nyújtott támogatás.

– A bizottsági rendelet 13. cikke: Birtokrendezéshez nyújtott
támogatás.

– A bizottsági rendelet 14. cikke: Minőségi mezőgazdasági
termékek előállítását ösztönző támogatás.

– A bizottsági rendelet 15. cikke: Technikai segítségnyújtás az
agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
Občina Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 31/d
SLO-9203 Petrovci

Internetcím:
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200792&dhid=91898

Egyéb információk:
A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen éghajlati jelenségekre terjed ki: tavaszi fagy,
jégeső, villámcsapás, villámcsapás okozta tűz, vihar, valamint
áradás.

Az önkormányzati rendelet teljesíti az 1857/2006/EK rende-
letnek az önkormányzatok által elfogadandó intézkedésekre és
végrehajtandó általános rendelkezésekre (a támogatás odaítélését
megelőző intézkedések, a támogatások halmozása, a támoga-
tások átláthatósága és nyomon követése) vonatkozó előírásait

Franc ŠLIHTHUBER
polgármester
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