
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 208/04)

Támogatás száma: XA 53/08

Tagállam: Olaszország

Régió: Provincia autonoma di Trento

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Spese per l'impianto e la
tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-
funzionali

Jogalap:

L.P. 4 del 28 marzo 2003 «Sostegno dell'economia agricola,
disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di
prodotti geneticamente non modificati» articolo 43, lettera a).

Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3132 del 28
dicembre 2007, modificata con deliberazione n. 514 del 29
febbraio 2008, criteri attuativi dell'articolo 43, lettera a) della L.
P. 4/2003

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege: A tervezett éves összeg 2 000 000 EUR

A támogatás maximális intenzitása:

A támogatás mértéke a törzskönyvek létrehozása és vezetése
tekintetében a támogatható kiadások 100 %-áig, a morfofunkci-
onális vizsgálatok végzése tekintetében pedig 70 %-áig terjed. A
kiadások tükrözik az egyes fajok esetében az említett szolgálta-
tások elvégzéséhez szükséges szervezési költségeket, amelyek az
alábbiak szerint alakulnak:

– szarvasmarha: 460 EUR/gazdaság és 62 EUR/ellenőrzött
tehén,

– lófélék: 62 EUR/gazdaság és 46 EUR/ellenőrzött kanca,

– juh és kecske: 265 EUR/gazdaság és 41 EUR/ellenőrzött
nőstény juh vagy kecske,

– nyulak: 113 EUR/gazdaság és 11 EUR/ellenőrzött nőstény
nyúl

A végrehajtás időpontja: A program azt követően hajtható
végre, hogy a Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Főigazgatóságának honlapján közzéteszik a mentességi határozat
azonosító számát

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

A támogatás célja:

A Trento tartomány területén található gazdaságokban tenyész-
tett fajok és fajták törzskönyveinek vezetése és aktualizálása,
valamint morfofunkcionális vizsgálatok végzése az állatok növe-
kedésének és termelékenységének nyomon követése érdekében.

A támogatási program esetében az 1857/2006/EK mentesítési
rendelet 16. cikke (1) bekezdésének a) pontja az irányadó.

Az előlegek folyósításakor a törzskönyvek létrehozása és veze-
tése, valamint a morfofunkcionális vizsgálatok végzése szem-
pontjából a maximális támogatható kiadást a kérelmek benyújtá-
sának évében az adott szolgáltatás által érintett gazdaságok és
állatok száma alapján határozzák meg (ezek az adatok az AIA
(az olaszországi állattenyésztők egyesülete) hivatalos jegyzékei
alapján határozhatók meg).

Az elszámolásnál a törzskönyvek létrehozása és vezetése, vala-
mint a morfofunkcionális vizsgálatok végzése szempontjából az
elszámolás tárgyát képező év vonatkozásában az adott gazda-
ságnál és az érintett egyedek tekintetében felmerült költségek
támogathatók

Érintett ágazat(ok): Állattenyésztés (szarvasmarha, juh- és kecs-
kefélék, sertés, baromfi és házinyúl)

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincia autonoma di Trento
Dipartimento Agricoltura e alimentazione
Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole
Via G.B. Trener, 3
I-38100 Trento

Internetcím:

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gethtmlDeli.asp?Item=
0&Type=FulView

http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/viewAllegatoDeli.asp?
Item=0
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Támogatás száma: XA 125/08

Tagállam: Szlovák Köztársaság

Régió: —

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Schéma štátnej pomoci
na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách

Jogalap:
– § 2 nariadenia vlády SR č. 369/2007 Z. z. z 8. augusta 2007

o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve,

– zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších
predpisov,

– az 1857/2006/EK rendelet 15. cikke

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

A támogatási program keretében 2008-tól tervezett éves
kiadások összege: 10 millió SKK.

Az állattenyésztők vagy növénytermesztők kiállításokon való
részvételének biztosítása céljából tervezett teljes költségvetés a
2008–2013 közötti időszakban: 60 millió SKK

A támogatás maximális intenzitása: A nyújtott támogatás
összege a kiállításon való részvétel támogatható költségeinek
100 %-áig terjedhet, de nem haladhatja meg a jogi személynek
odaítélt, az egyes KKV-ra átszámított támogatást

A végrehajtás időpontja: 2008. március

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

A támogatás célja: A támogatás célja az állattenyésztési
ágazatban működő kis- és középvállalkozások támogatása a
Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma által az adott
naptári évre jóváhagyott kiállításokon való részvételük érde-
kében

Az érintett ágazat(ok): Az EK-Szerződés I. mellékletében felso-
rolt mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása

Engedélyező hatóság neve és címe:

A támogatást nyújtó hatóság:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova ul. č. 12
SK-812 66 Bratislava
Tel. (421) 2 59 26 61 11

Internetes oldal: http://www.land.gov.sk/index.php?navID=161&
id=592

A támogatási programot végrehajtó hatóság:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova ul. č. 12
SK-815 26 Bratislava
Tel. (421) 2 59 26 61 11

Internetes oldal: http://www.land.gov.sk/apa/index.php?
p=DP_metpok tekintettel a kifizető ügynökség internetes oldalának
rekonstrukciójára

Egyéb információk:

Az állami támogatást harmadik fél csak olyan (mezőgazdasági
termékek elsődleges előállítására jogosult) állattenyésztéssel és
növénytermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági termelőknek
nyújthat a vásárokon való részvétel támogatható költségeinek
100 %-áig terjedő csökkentés formájában, amelyek megfelelnek
a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó, az EK-szerződés 87.
és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i
70/2001/EK bizottsági rendelet I. mellékletében foglalt fogalom-
meghatározásnak.

A támogatás nem nyújtható közvetlen készpénzfizetés formá-
jában a kedvezményezett részére.

Jóváhagyta:
M. Ľubomír MIČEK, PhD.
a vidékfejlesztési részleg főigazgatója, Mezőgazdasági Minisztérium,
Szlovák Köztársaság

Támogatás száma: XA 127/08

Tagállam: Belgium

Régió: État fédéral/Federale staat

A támogatási program megnevezése:

Calamité agricole: Arrêté royal considérant comme une calamité
agricole la sécheresse des mois de juin et juillet 2006 suivie par
les pluies abondantes du mois d'août 2006, délimitant l'étendue
géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation
des dommages.

Landbouwramp: „Koninklijk Besluit waarbij de droogte van de
maanden juni en juli 2006, gevolgd door de overvloedige
regenval van de maand augustus 2006, als een landbouwramp
wordt beschouwd, de geografische omvang van deze ramp
wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de
schade wordt vastgesteld”

Jogalap:

Loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles

12 juli 1976 — Wet betreffende het herstel van zekere schade
veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen

A támogatási program keretében tervezett éves kiadások:
9 574 000 EUR (1 évre)

A támogatás maximális intenzitása: 70 %

Az elszenvedett károk teljes nettó összegének részösszegeire
alkalmazott változó kulcsoknak, valamint a mezőgazdasági
csapások miatt a magántulajdonban keletkezett bizonyos károk
megtérítése céljából fizetett kártérítés összegének kiszámításához
használt mentességek és csökkentések összegének rögzítéséről
szóló, 1978. április 7-i királyi rendelet módosításáról szóló,
2007. november 8-i királyi rendelet értelmében 30 %-os csök-
kentés

A végrehajtás időpontja: A királyi rendelet csak a Moniteur
belge-ben (Belgium Hivatalos Közlönye) való megjelenése után
lép hatályba (a közlésre csak az 1857/2006/EK rendelet
20. cikkében előírt 10 napos határidő lejárta után kerül sor)
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A program időtartama: Egyszeri támogatás. A mezőgazdasági
termelők akkor kapják meg a kártérítést, ha a Természeti
Csapások Alapjához benyújtották a támogatási kérelmet, és
csatolták a növénykultúrákban keletkezett károkat megállapító
nyilatkozatot. A támogatást 2008-ban fizetik ki

A támogatás célja: E támogatási program célja, hogy bizonyos
feltételek mellett kártérítést biztosítson azoknak a mezőgazda-
sági termelőknek, akiknek a királyi rendeletben felsorolt növény-
kultúráiban a 2006. júniusi és júliusi aszály, majd az azt követő,
2006. augusztusi nagy esőzések miatt jelentős kár keletkezett. A
támogatás tehát az 1857/2006/EK rendelet 11. cikkének hatálya
alá tartozik

Az érintett ágazat(ok): Azok a mezőgazdasági üzemek,
amelyek esetében megállapítást nyert, hogy a következő növény-
kultúrák károsodtak: len, kukorica, állandó vagy átmenetileg
használt, legeltetésre szolgáló vagy kaszálórét, a szerződéssel
lekötött burgonya, a szerződéssel lekötött borsó, a szerződéssel
lekötött karfiol (első termés), a szerződéssel lekötött paraj (első
termés), a szerződéssel lekötött (és 2006. június 10. előtt elve-
tett) bab

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie/SPF
Economie, KMO, Middenstand en Energie
Direction générale «Potentiel économique»/Directoraat generaal
„Economisch Potentieel”
City Atrium C
Rue du Progrès 50/Vooruitgangstraat 50
B-1210 Bruxelles/B-1210 Brussel
No d'entreprise: 0314.595.348/Bedrijfsnummer: 0314.595.348

Internetcím:
Version Fr/Versie Fr: http://economie.fgov.be/enterprises/Agricul-
ture/home_fr.htm

Version Nl/Versie Nl: http://economie.fgov.be/enterprises/Agri-
culture/home_nl.htm

Version De/Versie De: http://economie.fgov.be/enterprises/Agri-
culture/home_de.htm

Version En/Versie En: http://economie.fgov.be/enterprises/Agri-
culture/home_en.htm

Egyéb információk:
A belga állam kötelezettséget vállal az 1857/2006/EK rendelet
11. cikkében foglalt feltételek tiszteletben tartására. Ennek
megfelelően csak azok a mezőgazdasági üzemek részesülnek a
szóban forgó növénykultúrákra megállapított kártérítésben,
amelyek esetében növénykultúránként legalább 30 %-os veszte-
séget állapítottak meg.

A Királyi Meteorológiai Intézet megfigyelése szerint a két meteo-
rológiai jelenség (a június-júliusi aszály és az augusztusi esőzés)
kivételes jellegű (Belgium területén átlagosan 20 évnél ritkábban
fordul elő). A megállapított veszteségek a két meteorólógiai
jelenség gyors, közvetlen egymásra következésére vezethetők
vissza, a mezőgazdasági termelők a károkat nem tudják vagy
külön a aszálynak, vagy külön az esőzésnek tulajdonítani.

E. GOFFIN
főigazgató

Támogatás száma: XA 131/08

Tagállam: Szlovénia
Régió: Območje občine Ilirska Bistrica

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Državna pomoč za
pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Ilirska
Bistrica, v obdobju 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini Ilirska Bistrica za
programsko obdobje 2007-2013

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

Év 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Éves kiadási előirányzatok EUR 124 602 82 602 82 602 82 602 82 602 82 602

A támogatás maximális intenzitása:

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

– a beruházások támogatható költségeinek legfeljebb
50 %-a kedvezőtlen helyzetű területeken, 40 %-a egyéb
területeken,

– fiatal mezőgazdasági termelő által a tevékenységének
megkezdését követő öt éven belül végrehajtott beruházás
esetében a beruházások támogatható költségeinek legfel-
jebb 60 %-a kedvezőtlen helyzetű területeken, 50 %-a
egyéb területeken. (Ilyen esetekben a beruházásokat az
1698/2005/EK rendelet 22. cikkének c) pontjában előírt, a
gazdálkodási tevékenység fejlesztésére vonatkozó üzleti
tervben meg kell határozni, továbbá a 22. cikkben foglalt
egyéb feltételeknek is teljesülniük kell).

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba

való beruházás, a művelés alatt álló területek javítása, vala-
mint a legelőgazdálkodás.

2. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a nem termelési célt szolgáló tájképi jellegzetességekre
irányuló beruházások tényleges költségeinek 100 %-áig,

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközökre irányuló beruházás esetében a tényleges költ-
ségek legfeljebb 60 %-a (kedvezőtlen helyzetű területeken
75 %-a, feltéve, hogy a beruházás következtében nem
növekszik a gazdaság termelési kapacitása,

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

– a gazdasági üzem területén található, nem termelési célt
szolgáló, kulturális örökség jellegű eszközökkel kapcsola-
tos, a termelő által végzett munkálatokra évente legfeljebb
10 000 EUR támogatás nyújtható.
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3. Gazdasági épületek közérdekből történő áthelyezése:

– a tényleges költségek 100 %-áig, amennyiben az áthelyezés
pusztán meglévő létesítmények lebontásából, elszállítá-
sából és újbóli felépítéséből áll,

– amennyiben a mezőgazdasági termelő az áthelyezés
folytán korszerűbb létesítményekhez jut, akkor az áthelye-
zéséből származó értéknövekményből legalább 60 %,
kedvezőtlen helyzetű területeken pedig legalább 50 %
önrészt köteles vállalni. Amennyiben a kedvezményezett
fiatal mezőgazdasági termelő, az önrész mértéke legalább
55 %, illetve 45 %,

– 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 viselni. Amennyiben a kedvez-
ményezett fiatal mezőgazdasági termelő, az önrész
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 legfeljebb 50 %-ára egészíti ki.

5. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a ténylegesen felmerülő jogi és adminisztratív költségek
100 %-áig.

6. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a ténylegesen felmerülő költségek 100 %-áig; a támogatást
támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, a
termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizeté-
sekben.

7. Technikai segítségnyújtás:

– a költségek 100 %-áig a következő esetekben: mezőgazda-
sági termelők oktatása és szakképzése, tanácsadási szolgál-
tatások, fórumok, versenyek, kiállítások és vásárok szerve-
zése, kiadványok, katalógusok és weboldalak közzététele,
valamint tudományos ismeretek terjesztése. A támogatást
támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani, a
termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzkifizeté-
sekben

A végrehajtás időpontja: A támogatás nyújtása csak azt köve-
tően lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az Európai
Bizottság honlapján, illetve legkorábban 2008. március 1-jén

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

A támogatás célja: KKV-k támogatása

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

Az Ilirska Bistrica település közigazgatási területén a
2007–2013-as programozási időszakban a mezőgazdaság és az

erdészet megőrzésére és fejlesztésére irányuló állami támogatás
nyújtásáról szóló önkormányzati rendelettervezet II. fejezete
olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek 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.) alábbi cikkei alapján állami
támogatásnak minősülnek:

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben 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 agrárszektorban

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, SLO-6250 Ilirska Bistrica

Internetcím:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200812&dhid=94338

Egyéb információk:

A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen időjárási 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.

Anton ŠENKINC
polgármester

Támogatás száma: XA 132/08

Tagállam: Szlovén Köztársaság

Régió: Območje Občine Destrnik

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Pomoč za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Destrnik, za programsko
obdobje 2007-2013

Jogalap: Pravilnik o dodeljevanju državnih in drugih pomoči ter
ukrepih za programe razvoja podeželja v Občini Destrnik
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A támogatási program keretében tervezett éves kiadások,
illetve a vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes
összege:

Év EUR

2008 16 500

2009 22 000

2010 17 500

2011 18 000

2012 18 500

2013 19 000

A támogatás maximális intenzitása:

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

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

– egyéb területeken a támogatható költségek legfeljebb
40 %-a,

– a művelt területek kezeléséhez kapcsolódó támogatható
költségek legfeljebb 60 %-a kedvezőtlen helyzetű terüle-
teken (50 %-a egyéb területeken) fiatal mezőgazdasági
termelő által a tevékenységének megkezdését követő öt
éven belül végrehajtott beruházás esetében, amennyiben a
beruházás szerepel az üzleti tervben.

A támogatás célja a mezőgazdasági üzemek eszközeinek
helyreállításába való beruházás, a mezőgazdasági termeléshez
használt berendezések vásárlása, állandó növénykultúrákba
való beruházás, a művelés alatt álló területek javítása és a
legelőgazdálkodás.

2. 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 legfeljebb 50 %-ára egészíti ki.

3. Birtokrendezéshez nyújtott támogatás:

– a ténylegesen felmerült jogi és adminisztratív költségek
50 %-áig.

4. Minőségi mezőgazdasági termékek előállítását ösztönző támogatás:

– a társfinanszírozás a támogatható költségek 100 %-áig
terjedhet. A támogatást támogatott szolgáltatások formá-
jában kell nyújtani, a termelők nem részesülhetnek
közvetlen pénzkifizetésekben.

5. Technikai segítségnyújtás:

– a támogatható költségek legfeljebb 50 %-a a következő
esetekben: mezőgazdasági termelők oktatása és szakkép-

zése, tanácsadási szolgáltatások, fórumok szervezése, tudo-
mányos ismeretek terjesztése, kiadványok közzététele, vala-
mint helyettesítéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevé-
tele,

– a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell
nyújtani, a termelők nem részesülhetnek közvetlen pénzki-
fizetésekben.

6. A hagyományos tájkép és épületek megőrzése:

– a gazdaságokban található, termelési célt szolgáló
eszközök (gazdasági épületek) megőrzésére irányuló
beruházások támogatható költségeinek legfeljebb 60 %-a,
kedvezőtlen helyzetű területeken pedig legfeljebb 75 %-a,

– a gazdaságokban található, nem termelési célt szolgáló,
kulturális örökség jellegű eszközök (régészeti vagy törté-
nelmi jelentőségű objektumok) megőrzésére irányuló
beruházások támogatható költségeinek legfeljebb 100 %-a,

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

A végrehajtás időpontja: A támogatás nyújtása csak azt köve-
tően lehetséges, hogy az összefoglalót közzétették az Európai
Bizottság honlapján, illetve legkorábban 2008. március 1-jén

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

A támogatás célja: A mezőgazdaság támogatása

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

A Destrnik település közigazgatási területén a 2007–2013-as
programozási időszakban állami és egyéb jellegű támogatások
nyújtásáról és vidékfejlesztési programokra vonatkozó intézkedé-
sekről szóló önkormányzati rendelettervezet 13–24. cikke 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:

– 4. cikk: Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházás,

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

– 12. cikk: Biztosítási díj fizetéséhez nyújtott támogatás,

– 13. cikk: Birtokrendezéshez nyújtott támogatás,

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

– 15. cikk: Technikai segítségnyújtás

Érintett gazdasági ágazat(ok): Mezőgazdaság

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe: Občina Destrnik,
Vintarovci 50, SLO-2253 Destrnik
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Internetcím:
http://wss.destrnik.si/InformacijeJZ/Lokalni%20predpisi/Pravilnik
%20o%20dodeljevanju%20dravnih%20in%20drugih%20pomoči
%20ter%20ukrepih%20za%20programe%20razvoja%20podeelja
%20v%20Občini%20Destrnik.pdf

Egyéb információk:
A termények és a termés biztosítása céljából fizetendő biztosítási
díjakra vonatkozó intézkedés a következő, természeti csapáshoz
hasonló kedvezőtlen időjárási 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 PUKŠIČ
polgármester
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