
Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o
razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)

(Besedilo velja za EGP)
Številka pomoči SA.39149 (2014/X)

Država članica Avstrija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Člen 107(3)(a),Člen 107(3)(c),Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abteilung
Tourismus-Förderungen
Stubenring 1, 1011 Wien
www.bmwfw.gv.at

Naziv ukrepa pomoči Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

Richtlinie des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die
Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014-2020

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje 01.07.2014 - 31.12.2020

Zadevni gospodarski sektorji Kopenski promet; cevovodni transport
Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
Dejavnost avtokampov; taborov
Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
Strežba pijač
Kinematografska dejavnost
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Dajanje športne opreme v najem in zakup
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj
Prirejanje iger na srečo
Obratovanje športnih objektov
Obratovanje fitnes objektov
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Frizerska; kozmetična in pedikerska dejavnost
Dejavnosti za nego telesa

Vrsta upravičenca MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

EUR 600 000 (v milijonih)

Za jamstva EUR 5.000.000,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5) Jamstvo (s sklicem na sklep Komisije, če je primerno(10))

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali najvišji
znesek pomoči v domači

valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za MSP (členi 17, 18, 19, 20) 20 %



Sheme pomoči za odpravo škode, ki jo povzročijo nekatere naravne nesreče (člen 50)

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


