
Suporta ng Gifu Prefecture para sa Lokal na Industriya sa 

‘Pagtaas ng Presyo ng Krudo’ at ‘Price Hike’ 

 

1 Kwalipikado para sa mga Benepisyo 

① Small at Medium-sized na Negosyo, o One-Person Business, atbp. na may 

Head Office o Main Branch sa Gifu Prefecture; at isang taong nagpapatakbo ng 

‘target na negosyo’, negosyong napapailalim sa alinman sa mga sumusunod 

 Target na negosyo: Ceramics, textiles / clothes, paper, metal / cutlery, woodworking, plastik, 

pagkain（※）, traditional crafts, local crafts sa industriya ng pagmamanupaktura 

（※）Ang pagkain tinutukoy dito ay ,ga, simula Abril 1, 2022, batay sa Food Sanitation Law, na 

may business permit o nagsumite ng Business Notification para sa mga food 

manufacturing at/o processing industry. 

② Ang pagiging operator ng negosyo na apektado ng pagtaas ng presyo ng 

krudo at pagtaas ng presyo kabilang ang mga presyo ng kuryente at gas sa 

anumang buwan mula Abril hanggang Setyembre 2022 kumpara sa parehong 

buwan ng nakaraang taon. 
 

 

Epekto ng pagtaas ng presyo, kabilang ang mataas na presyo ng krudo at presyo ng kuryente at 

gas’ (Isa o higit pa sa mga sumusunod.) 

○Tumataas na gastos sa gasolina (langis, atbp.) na kaugnay sa negosyo. 

(Espesipikong halimbawa) Dahil sa tumataas na presyo ng langis, tumaas ang pasanin sa gastos 

ng gasolina para sa mga gamit na boiler, atbp. 

○Tumataas ang singil sa mga kuryente at gas na kaugnay sa negosyo. 

(Espesipikong hal.) Tumaas ang electric bill dahil nagtaas ng presyo ang electric company. 

○Iba pang mga bagay na kinilala ng Gobernador bilang ‘epekto ng pagtaas ng presyo’ (pagtaas ng 

presyo ng bilihin, atbp). 

(Espesipikong hal.) Ang pagtaas sa gastos sa gasolina ay makikita sa presyo ng pagbili, at ang 

presyo ng bilihin ay tumaas.   
 
2 Halaga ng Benepisyo 

￥100,000 bawat negosyo (fixed amount) 
 
3 Panahon ng Pagtanggap ng Aplikasyon 

     2022 Hulyo 1 (Biyernes) ~Disyembre 28 (Miyerkoles); valid postmark hanggang sa 

huling araw. 
 
4 Para sa mga Katanungan 

「"Local industry support fund for high crude oil prices and rising prices in Gifu Prefecture"」

consultation counter (call center) 

Telepono: 0570 – 070 – 500  (9:00am~17:00pm ng weekdays) 
 
5 Homepage 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/229774.html 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/229774.html

