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ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001
(2008/C 155/05)
Numer XA: XA 273/07
Państwo członkowskie: Republika Słowenii
Region: Območje občine Rače-Fram
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:
Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Rače-Fram
Podstawa prawna:
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis
in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Rače-Fram
Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
2007 r.: 72 500 EUR
2008 r.: 72 500 EUR
2009 r.: 72 500 EUR
2010 r.: 72 500 EUR
2011 r.: 72 500 EUR
2012 r.: 72 500 EUR
2013 r.: 72 500 EUR
Maksymalna intensywność pomocy:
1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją
podstawową:
— do 50 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i do 40 %
kwalifikowalnych kosztów na pozostałych obszarach,
— do 50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji na pozostałych obszarach, jeżeli inwestycji dokonuje młody
rolnik przed upływem pięciu lat od rozpoczęcia działalności gospodarstwa rolnego, jest ona objęta planem
operacyjnym i spełnia kryteria art. 22 rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006.
Celem pomocy są inwestycje w modernizację obiektów
gospodarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje
w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów i pastwisk.

2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:
— do 60 % (lub 75 % na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania) kwalifikowalnych kosztów
inwestycji służących zachowaniu historycznych obiektów
produkcyjnych, pod warunkiem, że inwestycja nie
prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych
gospodarstwa,
— do 100 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w
ochronę historycznych obiektów nieprodukcyjnych znajdujących się w gospodarstwach rolnych (zabytki archeologiczne i historyczne),
— dodatkowa pomoc o stawce w wysokości do 100 %
może zostać przyznana w celu pokrycia dodatkowych
kosztów poniesionych w wyniku zastosowania materiałów tradycyjnych niezbędnych do zachowania
obiektów dziedzictwa kulturalnego.
3. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:
— kwota współfinansowania przez gminę jest równa
różnicy między kwotą współfinansowania składek ubezpieczeniowych z budżetu państwa a kwotą odpowiadającą 50 % kwalifikowalnych kosztów składek na ubezpieczenie upraw i plonów oraz składek na ubezpieczenie
zwierząt od choroby.
4. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:
— do 70 % kwalifikowalnych kosztów postępowań prawnych i administracyjnych.
5. Pomoc na wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości:
— pomoc w wysokości do 70 % kosztów przyznaje się w
formie usług dotowanych i nie może ona obejmować
bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów.
6. Zapewnienie wsparcia technicznego:
— do 70 % kwalifikowalnych kosztów kształcenia i szkolenia rolników, kosztów usług doradczych, organizacji
forów, konkursów, wystaw i targów oraz kosztów
rozpowszechniania wyników naukowych i publikacji,
takich jak katalogi i strony internetowe. Pomoc należy
przyznać w formie usług dotowanych i nie może ona
obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów
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Data realizacji:
Październik 2007 r. (pomoc nie zostanie przyznana przed
opublikowaniem streszczenia na stronie internetowej Komisji
Europejskiej)

20.6.2008

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:
Finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do 31.12.2013

Podstawa prawna:

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje
2007–2013

Odesłania
do
artykułów
rozporządzenia
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne:

(WE)

Rozdział II „Zasad przyznawania pomocy państwa i pomocy de
minimis oraz stosowania innych środków na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w gminie Rače-Fram” przewiduje środki
stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem
produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):

Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
2007 r.: 11 000 EUR
2008 r.: 20 000 EUR
2009 r.: 30 000 EUR
2010 r.: 30 000 EUR

— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,

2011 r.: 30 000 EUR

— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

2012 r.: 30 000 EUR

— artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych,

2013 r.: 30 000 EUR

— artykuł 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,
— artykuł 14: Pomoc na rzecz zachęty do produkcji
produktów rolnych wysokiej jakości,
— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego
Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Rače-Fram
Grajski trg 14
SLO-2327 Rače
Adres internetowy:
http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=2829
Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu
ubezpieczenia upraw i produktów obejmuje następujące niekorzystne warunki pogodowe, które mogą zostać zaklasyfikowane
jako kataklizmy: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie
pioruna, pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i
powodzie.
Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez
gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola
pomocy)

Maksymalna intensywność pomocy:
1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych:
— 50 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
— 40 % kwalifikowalnych kosztów na pozostałych obszarach,
— jeśli część pomocy na inwestycje w gospodarstwach przypada na młodego rolnika (do 40 roku życia), a pomoc
jest przyznawana przed upływem pięciu lat od rozpoczęcia działalności jego gospodarstwa, wysokość finansowania zwiększana jest o 10 %, pod warunkiem, że jest to
pierwsze gospodarstwo zakupione przez rolnika, oraz że
rolnik stale w nim zamieszkuje, zobowiązał się do
prowadzenia działalności zgodnie z planem zarządzania
gospodarstwem oraz pozostanie szefem i właścicielem
gospodarstwa przez co najmniej pięć lat od dnia otrzymania pomocy,
— pomoc przeznaczona jest na inwestycje w modernizację
gospodarstw, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów
rolnych i pastwisk.
2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:
— w przypadku obiektów nieprodukcyjnych — do 100 %
faktycznych kosztów,

Numer XA: XA 276/07
Państwo członkowskie: Republika Słowenii
Region: Območje občine Kostanjevica na Krki

— w przypadku środków produkcji należących do gospodarstwa (budynki gospodarskie: spichlerze, suszarnie, ule,
młyny, tartaki) — do 60 % faktycznych kosztów (do 75 %
faktycznych kosztów na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania), o ile inwestycja nie
prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych
gospodarstwa,
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— możliwe jest przyznanie dodatkowej pomocy w wysokości 100 % na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z zastosowania tradycyjnych materiałów niezbędnych do zachowania historycznego charakteru
budynków.
3. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:
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— artykuł 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,
— artykuł 14: Pomoc na rzecz zachęty do produkcji
produktów rolnych wysokiej jakości,
— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym
Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

— kwota współfinansowania przez gminę jest równa
różnicy między kwotą współfinansowania składek ubezpieczeniowych z budżetu państwa a kwotą odpowiadającą 50 % kwalifikowalnych kosztów składek na ubezpieczenie upraw i plonów oraz składek na ubezpieczenie
zwierząt od choroby.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Kostanjevica na Krki
Ljubljanska cesta 7
SLO-8311 Kostanjevica na Krki
Adres internetowy:

4. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200787&dhid=91625

— do 100 % kwalifikowalnych kosztów postępowań prawnych i administracyjnych.
5. Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej
jakości:
— pomoc w wysokości do 100 % kosztów przyznaje się w
formie usług dotowanych i nie może ona obejmować
bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów.
6. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:
— pomoc przyznaje się w wysokości do 100 % kosztów szkolenia i doradztwa, organizacji forów, targów i
wystaw, upowszechniania wiedzy naukowej i publikacji.
Pomoc jest przyznawana w postaci dotowanych usług i
nie obejmuje bezpośrednich wypłat pieniężnych dla
producentów

Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu
ubezpieczenia upraw i produktów obejmuje następujące niekorzystne warunki pogodowe, które mogą zostać zaklasyfikowane
jako kataklizmy: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie
pioruna, pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i
powodzie.
Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez
gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i monitorowanie pomocy)
Podpis osoby odpowiedzialnej
Župan
Mojmir PUSTOSLEMŠEK

Data realizacji:
Październik 2007 r. (pomoc nie zostanie przyznana przed
opublikowaniem streszczenia na stronie internetowej Komisji
Europejskiej)

Numer XA: XA 277/07

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej:

Region: Območje občine Videm

Do 31.12.2013

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:

Cel pomocy: Wsparcie gospodarstw rolnych i mikroprzedsiębiorstw

Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja podeželja v
občini Videm

Odesłania
do
artykułów
rozporządzenia
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne:

Podstawa prawna:

(WE)

Rozdział II projektu „Zasad stosowania środków na rzecz
ochrony i wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w
gminie Kostanjevica na Krki w latach 2007–2013” przewiduje
środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi
artykułami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem
produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):
— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,
— artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych,

Państwo członkowskie: Republika Słowenii

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči in drugih pomoči, ter
ukrepov za programe razvoja podeželja v občini Videm
Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
2007 r.: 12 074 EUR
2008 r.: 12 500 EUR
2009 r.: 13 000 EUR
2010 r.: 13 500 EUR
2011 r.: 14 000 EUR
2012 r.: 14 500 EUR
2013 r.: 15 000 EUR
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Maksymalna intensywność pomocy:
1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją
podstawową:
— do 50 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
— do 40 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji na pozostałych obszarach,
— do 50 % kwalifikowalnych kosztów na pozostałych
obszarach, jeżeli inwestycja dotyczy młodych rolników i
jest dokonywana przed upływem 5 lat od założenia
gospodarstwa.
Celem pomocy są inwestycje w modernizację obiektów
gospodarskich, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje
w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów i pastwisk.
2. Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków:
— w przypadku środków produkcji należących do gospodarstwa — do 60 % faktycznych kosztów (do 75 %
faktycznych kosztów na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania), o ile inwestycja nie
prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych
gospodarstwa,
— do 100 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w
ochronę historycznych obiektów nieprodukcyjnych znajdujących się w gospodarstwach rolnych (zabytki archeologiczne i historyczne),
— do 100 % dodatkowej pomocy na pokrycie dodatkowych
kosztów poniesionych w związku z zastosowaniem
tradycyjnych materiałów niezbędnych do zachowania
historycznego charakteru budynków.
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choroby lub urlopu, kosztów usług doradczych świadczonych przez strony trzecie, oraz kosztów organizacji
forów, konkursów, wystaw i targów, a także kosztów
publikacji takich jak katalogi i strony internetowe. Pomoc
należy przyznać w formie rzeczowej za pośrednictwem
usług dotowanych i nie może ona obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów
Data realizacji:
Październik 2007 r. (pomoc nie zostanie przyznana przed
opublikowaniem streszczenia na stronie internetowej Komisji
Europejskiej)
Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej:
Do 31.12.2013
Cel pomocy: Wsparcie MŚP
Odesłania
do
artykułów
rozporządzenia
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne:

(WE)

Rozdział II projektu „Zasad przyznawania pomocy państwa i
stosowania innych środków na rzecz programów rozwoju
obszarów wiejskich w gminie Videm” przewiduje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem
produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE)
nr 70/2001 (Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):
— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

3. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:
— wsparcie udzielane przez gminę wyrównuje różnicę
między kwotą współfinansowania składek ubezpieczeniowych z budżetu państwa a wysokością 50 % kosztów
kwalifikowalnych składek ubezpieczeniowych z tytułu
ubezpieczenia zbiorów i plonów oraz ubezpieczenia
zwierząt hodowlanych na wypadek choroby.

— artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych,
— artykuł 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,
— artykuł 14: Pomoc na rzecz zachęty do produkcji
produktów rolnych wysokiej jakości,

4. Pomoc przyznawana na scalanie gruntów:
— do 100 % kwalifikowalnych kosztów postępowań prawnych i administracyjnych, w tym kosztów pomiarów.

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym
Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

5. Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej
jakości:
— pomoc w wysokości do 100 % kosztów przyznaje się w
formie usług dotowanych i nie może ona obejmować
bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów.
6. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:
— pomoc w wysokości do 100 % kosztów kształcenia i
szkolenia rolników, kosztów zastępstwa rolników na czas

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Videm
Videm pri Ptuju 54
SLO-2284 Videm pri Ptuju
Adres internetowy:
http://ls.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.
aspx?SectionID=fddd663f-924f-4244-9a05-d3389bdf4bbc
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Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu
ubezpieczenia upraw i produktów obejmuje następujące niekorzystne warunki pogodowe, które mogą zostać zaklasyfikowane
jako kataklizmy: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie
pioruna, pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i
powodzie.
Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez
gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i kontrola
pomocy)
Podpis osoby odpowiedzialnej
Direktorica občinske uprave
občine Videm
Mag. Darinka RATAJC
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w stałe uprawy oraz poprawę jakości gruntów rolnych i
pastwisk.
2. Zachowanie tradycyjnych budynków:
— do 100 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w obiekty
niezwiązane z produkcją,
— do 75 % kwalifikowalnych kosztów inwestycji w obiekty
produkcyjne na obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania i do 60 % takich kosztów na pozostałych obszarach, pod warunkiem, że inwestycja nie
prowadzi do zwiększenia zdolności produkcyjnych.
3. Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych:
— wyrównanie różnicy między kwotą współfinansowania
składek ubezpieczeniowych z budżetu państwa a wysokością 50 % kosztów kwalifikowalnych składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia zbiorów i plonów
oraz ubezpieczenia zwierząt hodowlanych na wypadek
choroby.

Numer XA: XA 278/07
Państwo członkowskie: Republika Słowenii
Region: Območje občine Jesenice
Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:

4. Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów:
— do 50 % faktycznych kosztów postępowań prawnych i
administracyjnych.
5. Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym:

Programi razvoja podeželja v občini Jesenice 2007–2013
Podstawa prawna:
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini Jesenice (II. poglavje Pravilnika)
Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:
Planowane roczne wydatki wynoszą:
2007 r.: 39 642 EUR

— do 50 % kosztów kształcenia i szkolenia rolników, usług
doradczych oraz organizacji forów, konkursów, wystaw i
targów, a także kosztów publikacji i stron internetowych
oraz usług zastępstwa dla rolników. Pomoc należy przyznać w formie usług dotowanych i nie może ona obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów
Data realizacji:
Październik 2007 r. (pomoc nie zostanie przyznana przed
opublikowaniem streszczenia na stronie internetowej Komisji
Europejskiej)

2008 r.: 40 476 EUR
2009 r.: 41 312 EUR

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy
indywidualnej: Do 31.12.2013

2010 r.: 42 147 EUR

Cel pomocy: Wsparcie MŚP

2011 r.: 42 981 EUR
2012 r.: 43 884 EUR
2013 r.: 44 805 EUR
Maksymalna intensywność pomocy:
1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją
podstawową:
— do 50 % kwalifikowalnych kosztów na obszarach o
niekorzystnych warunkach gospodarowania i do 40 %
kwalifikowalnych kosztów inwestycji na pozostałych
obszarach.
Pomoc przeznaczona jest na inwestycje w modernizację
gospodarstw, zakup sprzętu do produkcji rolnej, inwestycje

Odesłania
do
artykułów
rozporządzenia
nr 1857/2006 oraz koszty kwalifikowalne:

(WE)

Rozdział II „Zasad przyznawania pomocy na ochronę i rozwój
rolnictwa, leśnictwa oraz obszarów wiejskich w gminie Jesenice”
obejmuje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu
do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw
prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001
(Dz.U. L 358 z 16.12.2006, str. 3):
— artykuł 4: Inwestycje w gospodarstwach rolnych,
— artykuł 5: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków,

C 155/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2008

— artykuł 12: Pomoc z tytułu opłat składek ubezpieczeniowych,

Adres internetowy:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2007/Ur/u2007087.pdf

— artykuł 13: Pomoc przeznaczona na scalanie gruntów,

Inne informacje: Środek dotyczący płatności składek z tytułu
ubezpieczenia upraw i produktów obejmuje następujące niekorzystne warunki pogodowe, które mogą zostać zaklasyfikowane
jako kataklizmy: wiosenne przymrozki, gradobicie, uderzenie
pioruna, pożar spowodowany uderzeniem pioruna, huragany i
powodzie.
Zasady określone przez gminę spełniają wymogi rozporządzenia
(WE) nr 1857/2006 dotyczące środków podejmowanych przez
gminy oraz są zgodne z przepisami ogólnymi (procedura przyznawania pomocy, kumulacja pomocy, przejrzystość i monitorowanie pomocy)

— artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze
rolnym
Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo
Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:
Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
SLO-4270 Jesenice

