
Összefoglaló információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkeinek a mezőgazdasági termékek előállítá-
sával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2003. december 23-i 1/2004/EK bizottsági rendelettel

összhangban nyújtott állami támogatásokról.

(2005/C 104/03)

Támogatás sz.: XA No 38/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A tájkép és a törté-
nelmi-régészeti jelentőségű gazdasági épületek megőrzése.

Jogalap: Legge Regionale 12 Dicembre 2003, n. 40 Titolo IX
Capo II art. 38 „Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
e successive modifiche ed integrazioni. Il testo coordinato della
legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 40 del 13/04/2004.

A rendszer keretében tervezett éves kiadások vagy a
vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves össze-
ge: Az éves költségvetési előirányzatot a Tartományi Tanács
által évente jóváhagyott Pénzügyi Törvény rögzíti. Hozzávetőle-
gesen vélhetően évi 200 000,00 Euro összegű pénzügyi támo-
gatás irányozható elő. A megadott összeget csak tájékoztató
jellegűnek kell értelmezni.

Maximális támogatási intenzitás: Az elszámolható költségek
100 %-áig.

A végrehajtás időpontja: 2004. szeptember 1.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007. június 30.

A támogatás célja:

1) Környezetvédelem

2) Az örökség megőrzése

3) Kultúra

2003. december 23-i 1/2004 Rend. 5. cikkének 1. és 2. bekez-
dése

A program által fedezett elszámolható költségek: a gazdaságok
területén található, nem termelési célt szolgáló elemek, így
például történelmi vagy régészeti jelentőségű kézműipari
termékek vagy a mezőgazdasági táj hagyományos megjelené-
sének megőrzésére irányuló beruházásokkal kapcsolatos költ-
ségek; a mezőgazdasági vállalkozó, családtagjai vagy alkalma-
zottai által végzett munka ellentételezésére szolgáló költségek,
évi 10 000,00 Euro összeghatárig.

Az érintett ágazat(ok): A program a Szerződés I. mellékle-
tében felsorolt termékek előállításával, feldolgozásával és/vagy
forgalmazásával foglalkozó üzemekben található vidéki építé-
szeti örökség és táj megőrzésére és értékállandóságának biztosí-
tására irányuló tevékenységekre vonatkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Internetcím:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.html

Támogatás sz.: XA No 39/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: Birtokrendezéshez
nyújtott támogatások.

Jogalap: 2003. december 12-i 40. sz. Tartományi Törvény VIII.
fejezete I. szakaszának 31. cikke „Új szabályok a mezőgazdasági
intervenciókhoz” és későbbi módosítások és kiegészítések. A
törvény összehangolt szövegét Veneto Tartomány Hivatalos
Közlönyének 2004/04/13-i 40. számában tették közzé.

A rendszer keretében tervezett éves kiadások vagy a
vállalkozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves össze-
ge: Az éves költségvetési előirányzatot a Tartományi Tanács
által évente jóváhagyott Pénzügyi Törvény rögzíti. Hozzávetőle-
gesen vélhetően évi 150 000,00 Euro összegű pénzügyi támo-
gatás irányozható elő. A megadott összeget tájékoztató
jellegűnek kell értelmezni.

Maximális támogatási intenzitás: Az elszámolható költségek
100 %-áig.

A végrehajtás időpontja: 2004. szeptember 1.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007. június 30.

A támogatás célja:

1) Foglalkoztatás

2) Ágazati fejlesztés

2003. december 23-i 1/2004 Rend. 12. cikke.

A program által fedezett elszámolható költségek: állami szervek
vagy talajjavítási társulások által készített birtokrendezési tervek
tervezésével és ügyintézésével kapcsolatos költségek; a birtok-
rendezési tervek megvalósítása során a mezőgazdasági vállalko-
zások által viselt műszaki jellegű, jegyzői, igazgatási és regiszt-
rációs költségek.
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Az érintett ágazat(ok): A program a Szerződés I. mellékle-
tében felsorolt termékek előállításával, feldolgozásával és/vagy
forgalmazásával foglalkozó mezőgazdasági vállalkozásokban
végzett birtokrendezési tevékenységekre vonatkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Internetcím:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.html

Támogatás sz.: XA No 40/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A termelői szervezetek
alapításához és működésének megindításához nyújtott támoga-
tások

Jogalap: 2003. december 12-i 40. sz. Tartományi Törvény XI.
fejezete I. szakaszának 48. cikke. „Új szabályok a mezőgazda-
sági intervenciókhoz” és további módosítások és kiegészítések.
A törvény összehangolt szövegét Veneto Tartomány Hivatalos
Közlönyének 2004/04/13-i 40. számában tették közzé.

A program keretében tervezett éves kiadások vagy a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves össze-
ge: Az éves költségvetési előirányzatot a Tartományi Tanács
által évente jóváhagyott Pénzügyi Törvény rögzíti. Hozzávetőle-
gesen vélhetően évi 500 000,00 Euro összegű pénzügyi támo-
gatás irányozható elő. A megadott összeg irányadónak értendő.

Maximális támogatási intenzitás: A t. sz. első működési
évében az elszámolható költségek 100 %-áig, a termelői csoport
elismerésének évét követő második évben 80 %-áig, harmadik
évben 60 %-áig, negyedik évben 40 %-áig és ötödik évben
20 %-áig.

A végrehajtás időpontja: 2004. szeptember 1.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007. június 30.

A támogatás célja:

1) Foglalkoztatás

2) Ágazati fejlesztés

A 2003. december 23-i 1/2004 rendelet 10. cikke.

A program által fedezett elszámolható költségek: helyiségek
bérlésével, irodai berendezések beszerezésével kapcsolatos költ-
ségek, ideértve az informatikai eszközöket és programokat,
személyzeti költségek, működési költségek valamint jogi és
igazgatási költségek.

Az érintett ágazat(ok): A termelői szervezetek alapításához és
működésének megindításához nyújtott támogatási program
azokban az ágazatokban alkalmazható, melyekre a közös piac-
szervezés területén nincsenek előirányozva hasonló támogatási
formák.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Internetcím:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.html

Támogatás sz.: XA No 41/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A fiatal gazdálkodók
tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatások.

Jogalap: 2003. december 12-i 40. sz. Tartományi Törvény VII.
fejezete I. szakaszának 30. cikke. „Új szabályok a mezőgazda-
sági intervenciókhoz” és további módosítások és kiegészítések.
A törvény összehangolt szövegét Veneto Tartomány Hivatalos
Közlönyének 2004/04/13-i 40. számában tették közzé.

A program keretében tervezett éves kiadások vagy a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves össze-
ge: Az éves költségvetési előirányzatot a Tartományi Tanács
által évente jóváhagyott Pénzügyi Törvény rögzíti. Hozzávetőle-
gesen vélhetően évi 700 000,00 Euro összegű pénzügyi támo-
gatás irányozható elő. A megadott összeg irányadónak értendő.

Maximális támogatási intenzitás: 25 000,00 Euro a fiatal
gazdálkodók legelső tevékenységének megkezdéséhez. Ezek a
támogatások, az 1257/99/EK Rend. értelmében nyújtottakkal
halmozottan nem haladhatják meg ugyanezen rendelet 8.
cikkének 2. bekezdésében előírt felső határokat.

A végrehajtás időpontja: 2004. szeptember 1.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007. június 30.

A támogatás célja:

1) Foglalkoztatás

2) Ágazati fejlesztés

A 2003. december 23-i 1/2004 rendelet 8. cikke.

A program által fedezett elszámolható költségek: a fiataloknak
az első tevékenységük megkezdéséhez nyújtott juttatás
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Az érintett ágazat(ok): A program a Szerződés I. mellékle-
tében felsorolt termékek előállításával, feldolgozásával és/vagy
forgalmazásával foglalkozó mezőgazdasági vállalkozásokban a
fiatal gazdálkodók tevékenységének megkezdéséhez nyújtott
támogatásokra vonatkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Internetcím:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.html

Támogatás sz.: XA No 42/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A minőségi vállalati
rendszerek tanúsítását célzó támogatás.

Jogalap: 2003. december 12-i 40. sz. Tartományi Törvény XII.
fejezete I. szakaszának 50. cikke. „Új szabályozások a mezőgaz-
dasági intervenciókhoz” és további módosítások és kiegészí-
tések. A törvény összehangolt szövegét Veneto Tartomány
Hivatalos Közlönyének 2004/04/13-i 40. számában tették
közzé.

A program keretében tervezett éves kiadások vagy a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves össze-
ge: Az éves költségvetési előirányzatot a Tartományi Tanács
által évente jóváhagyott Pénzügyi Törvény rögzíti. Hozzávetőle-
gesen vélhetően évi 300 000,00 Euro összegű pénzügyi támo-
gatás irányozható elő. A megadott összeg irányadónak értendő.

Maximális támogatási intenzitás: Kedvezményezettenként
egy hároméves időszakban 100 000,00 Euro-ig.

A végrehajtás időpontja: 2004. szeptember 1.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007. június 30.

A támogatás célja:

1) Foglalkoztatás

2) Képzés

3) Ágazati fejlesztés

A 2003. december 23-i 1/2004 rendelet 13. cikke.

A program által fedezett elszámolható költségek: piackutatással,
terméktervezéssel és -kialakítással, a minőségbiztosítási szabvá-
nyok vagy környezetvédelmi ellenőrzési rendszerek bevezeté-
sével, személyzeti képzéssel, minőségirányítási és vállalati
ellenőrzési rendszerek bevezetését célzó harmadik személyek

által vagy megbízásából végzett ellenőrző rendszerek alkalma-
zásával, a hatályos jogszabályok szerint külső elismert tanúsító
szerveknél végzett tanúsítással kapcsolatos költségek.

Az érintett ágazat(ok): A program a Szerződés I. mellékle-
tében felsorolt mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgo-
zásával és/vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások
részéről a veszélyek és kritikus pontok elemzésén alapuló
minőségirányítási és –biztosítási rendszerek, egészségügyi önel-
lenőrzést célzó irányítási rendszerek bevezetését és tanúsítását
szolgáló támogatási tevékenységeke vonatkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Internetcím:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040html

Támogatás sz.: XA No 43/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A biztosítási díjak fize-
téséhez és többszörös kockázatú biztosítási szerződések köté-
séhez nyújtott támogatások.

Jogalap: 2003. december 12-i 40. sz. Tartományi Törvény
XVI. fejezete II. szakaszának 63. cikke. „Új szabályozások a
mezőgazdasági intervenciókhoz” és további módosítások és
kiegészítések. A törvény összehangolt szövegét Veneto Tarto-
mány Hivatalos Közlönyének 2004/04/13-i 40. számában
tették közzé.

A program keretében tervezett éves kiadások vagy a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves össze-
ge: Az éves költségvetési előirányzatot a Tartományi Tanács
által évente jóváhagyott Pénzügyi Törvény rögzíti. Hozzávetőle-
gesen vélhetően évi 300 000,00 Euro összegű pénzügyi támo-
gatás irányozható elő. A megadott összeg irányadónak értendő.

Maximális támogatási intenzitás: A mezőgazdasági vállalko-
zások által a biztosítási díjak fizetésére fordított költségek
maximum 50 %-áig.

A végrehajtás időpontja: 2004. szeptember 1.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007. június 30.

A támogatás célja:

1) Foglalkoztatás

2) Ágazati fejlesztés
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A 2003. december 23-i 1/2004 rendelet 11. cikke.

A program által fedezett elszámolható költségek: természeti
csapásokhoz hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek által
a mezőgazdasági termelésben és termelési eszközökben okozott
károk kockázatainak fedezetére szolgáló biztosítási díjak fizeté-
sével kapcsolatos költségek; olyan biztosítási díjak fizetésével
kapcsolatos költségek, melyek a természeti csapásokhoz hason-
lítható kedvezőtlen éghajlati jelenségek miatt elszenvedett vesz-
teségeken túl fedezetet nyújtanak az egyéb kedvezőtlen éghajlati
jelenségekből vagy állatjárványokból és növénybetegségekből
származó kockázatra.

Az érintett ágazat(ok): A program a Szerződés I. mellékle-
tében felsorolt mezőgazdasági termékek előállításával foglal-
kozó vállalkozásokban lévő kockázat kezeléséhez nyújtott
támogatásokra vonatkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Internetcím:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.html

Támogatás sz.: XA No 44/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A nyomkövető rend-
szerek támogatása.

Jogalap: 2003. december 12-i 40. sz. Tartományi Törvény XII.
fejezete I. szakaszának 51. cikke. „Új szabályozások a mezőgaz-
dasági intervenciókhoz” és további módosítások és kiegészí-
tések. A törvény összehangolt szövegét Veneto Tartomány
Hivatalos Közlönyének 2004/04/13-i 40. számában tették
közzé.

A program keretében tervezett éves kiadások vagy a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves össze-
ge: Az éves költségvetési előirányzatot a Tartományi Tanács
által évente jóváhagyott Pénzügyi Törvény rögzíti. Hozzávetőle-
gesen vélhetően évi 300 000,00 Euro összegű pénzügyi támo-
gatás irányozható elő. A megadott összeg irányadónak értendő.

Maximális támogatási intenzitás: Kedvezményezettenként
egy hároméves időszakban 100 000,00 Euro-ig.

A végrehajtás időpontja: 2004. szeptember 1.

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2004. december 31.

A támogatások nyújtása a 2002. január 28-i 178/2002/EK ren-
delet 18. cikke által előirt rendelkezések végrehajtási időpont-
jától megszűnik.

A támogatás célja:

1) Foglalkoztatás

2) Képzés

3) Ágazati fejlesztés

A 2003. december 23-i 1/2004 rendelet 13. cikke.

A program által fedezett elszámolható költségek: piackutatással,
személyzeti képzéssel, a hatályos nemzetközi és nemzeti jogsza-
bályok értelmében tanúsító és ellenőrző szervek által elvégzett
ellenőrzésekkel kapcsolatos költségek.

Az érintett ágazat(ok): A program a Szerződés I. mellékle-
tében felsorolt mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgo-
zásával és/vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások
részéről nyomkövető rendszerek tervezéséhez, alkalmazásához
és tanúsításához nyújtott támogatásokra vonatkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Internetcím:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040html

Támogatás sz.: XA No 45/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Veneto Tartomány

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A vidéki építészeti
örökség helyreállítása.

Jogalap: 2003. december 12-i 40. sz. Tartományi Törvény IX.
fejezete II. szakaszának 39. cikke. „Új szabályozások a
mezőgazdasági intervenciókhoz” és további módosítások és
kiegészítések. A törvény összehangolt szövegét Veneto Tarto-
mány Hivatalos Közlönyének 2004/04/13-i 40. számában
tették közzé.

A program keretében tervezett éves kiadások vagy a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves össze-
ge: Az éves költségvetési előirányzatot a Tartományi Tanács
által évente jóváhagyott Pénzügyi Törvény rögzíti. Hozzávetőle-
gesen vélhetően évi 200 000,00 Euro összegű pénzügyi támo-
gatás irányozható elő. A megadott összeg irányadónak értendő.

Maximális támogatási intenzitás:

1. az elszámolható kiadások 60 %-a;

2. kedvezőtlen helyzetű térségekben az elszámolható kiadások
75 %-a;

3. a támogatás szintje az épület kulturális örökség jellegének
megőrzéséhez szükséges hagyományos anyagok felhasználá-
sával végzett helyreállítási munkákból származó többletkölt-
ségek 100 %-áig növelhető.

A végrehajtás időpontja: 2004. szeptember 1.
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A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: 2007. június 30.

A támogatás célja:

1) Környezetvédelem;

2) Az örökség megőrzése;

3) A talaj használatának korlátozása;

4) Az energiafogyasztások visszafogása

A 2003. december 23-i 1/2004 rendelet 1. cikkének 1. és 3.
bekezdése.

A program által fedezett elszámolható költségek: a mezőgazda-
sági vállalkozás termelőeszközei közé tartozó gazdasági épüle-
teken végezett beruházások költségei, feltéve, hogy a beruházás
nem eredményezi a vállalkozás termelési kapacitásának növeke-
dését.

Az érintett ágazat(ok): A program a Szerződés I. mellékle-
tében felsorolt mezőgazdasági termékek előállításával, feldolgo-
zásával és/vagy forgalmazásával foglalkozó vállalkozások vidéki
építészeti örökségének és tájképének megőrzésére és értékállan-
dóságának biztosítására irányuló tevékenységekre vonatkozik.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Regione Veneto
Giunta Regionale
Direzione Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura
Via Torino 110, I-30174 Mestre (VE)

Internetcím:

http://www.consiglioveneto.it/leggi/2003/03lr0040.html

Támogatás sz.: XA No 46/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Trentino Alto Adige – Bolzano Autonóm Megye

A támogatási program megnevezése: A mezőgazdasági
termékek minőségének valamint nyomon követhetőségének
biztosítására szolgáló rendszerek bevezetésével járó költsé-
gekhez nyújtott hozzájárulások.

Jogalap: 1999. december 14-i 10. sz. Megyei Törvény

A program keretében tervezett éves kiadások: 100 000,00
euro, de egy hároméves időszak során kedvezményezettenként
legfeljebb 100 000,00 euro-ig.

Maximális támogatási intenzitás: A támogatáshoz elszámolt
költségek 80 %-a.

A végrehajtás időpontja: Az összefoglaló információ Európai
Bizottságnak való megküldésétől számított 10 nap.

A program időtartama: A Leader+ program időtartama.

A támogatás célja:

– Minőségi termékek fejlesztése és minőségbiztosítási rend-
szerek bevezetése

– A nyomon követhetőség eljárásainak fejlesztése

– Ellenőrző eljárások bevezetése és fejlesztése.

Az érintett ágazat: Állati eredetű mezőgazdasági termékek
előállítása, feldolgozása és forgalmazása.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Bolzano Autonóm Megye – Mezőgazdasági Részleg

Internetcím:

www.provincia.bz.it/agricoltura

Támogatás sz.: XA No 47/04

Tagállam: Olaszország

Tartomány: Bolzano Autonóm Megye

A támogatási program megnevezése vagy az egyedi támo-
gatásban részesülő vállalkozás neve: A fiatal gazdálkodók
legelső tevékenységének megkezdéséhez nyújtott támogatás.

Jogalap: Bolzano Automóm Megye 1998.12.14-i 11. sz.
Megyei Törvénye 4. cikkének r) pontja: „A mezőgazdasági
ösztönzésre vonatkozó rendelkezések” és további módosítások
és kiegészítések. A törvény szövegét Trentino-Alto Adige Hiva-
talos Közlönyének 1998.12.29-i 54. számában tették közzé.

A program keretében tervezett éves kiadások vagy a vállal-
kozásnak nyújtott egyedi támogatás teljes éves összege: A
költségvetési előirányzatok teljes éves összege hozzávetőlegesen
4 000 000,00 Euro-t tesz ki.

A pontos összeget Bolzano Autonóm Megye Megyei Végrehajtó
Bizottsága a pénzügyi törvény keretében évről évre határozza
meg.

Maximális támogatási intenzitás: 30 000,00 Euró összegű
egyszeri juttatás a legelső tevékenység megkezdéséhez.

A végrehajtás időpontja: 2004. október

A program vagy az egyedi támogatás nyújtásának időtar-
tama: A támogatási program visszavonásig marad érvényben.
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A támogatás célja:
a) A fiatal gazdálkodók mezőgazdasági területen végzett tevé-

kenysége megkezdésének segítése

b) A mezőgazdasági ágazat fejlődésének elősegítése

c) A mezőgazdasági területről való elvándorlás megakadályozá-
sa;

Az alkalmazott cikk a 2004.12.23-i 1/2004/EK rendelet 8.
cikke.

A támogatás által fedezett elszámolható költségek: a fiatal
gazdálkodóknak egy az első tevékenységük megkezdéséhez
nyújtott juttatásról van szó.

Az érintett ágazat(ok):
A program főként a mezőgazdasági termékek előállítására alkal-
mazható, és kisebb mértékben azok feldolgozására és forgalma-
zására.

Az érintett alágazatok

a) állattenyésztés esetén főként a szarvasmarhafélék, kisebb
mértékben juhfélék, és ritkán kecske és sertésfélék;

b) növénytermesztés esetén főként az almafélék, és néhány
esetben a körte-, kajszibarack-, cseresznyefélék, stb.

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe:

Provincia Autonoma di Bolzano
Giunta provinciale
Ripartizione agricoltura
Via Brennero 6
39100 I-Bolzano (BZ)

Internetcím:

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/dema/dema_list_I.asp?-
CATE_ID=6464
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