
Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 800/2008 на
Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на

членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (Текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.39149 (2014/X)

Държава-членка Австрия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Член 107, параграф 3, буква а),Член 107, параграф 3, буква
в),Неподпомагани области

Предоставящ орган Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abteilung
Tourismus-Förderungen
Stubenring 1, 1011 Wien
www.bmwfw.gv.at

Наименование на мярката за помощ Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 -
2020

Национално правно основание (позоваване на съответната
национална официална публикация)

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

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 01.07.2014 - 31.12.2020

Засегнат/и икономически сектор/и Сухопътен транспорт
Хотели и подобни места за настаняване
Туристическо и друго краткосрочно настаняване
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
Други места за настаняване
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Приготвяне и доставяне на храна
Дейност на питейни заведения
Прожектиране на филми
Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Технически изпитвания и анализи
Даване под наем и оперативен лизинг на оборудване и екипировка за спорт
и развлечения
Туристическа агентска и операторска дейност
Организиране на хазартни игри
Експлоатация на спортни обекти и съоръжения
Дейност на фитнес центрове и зали
Други дейности; свързани с развлечения и отдих
Фризьорски и козметични услуги
Поддържане на добро физическо състояние

Вид на получателя МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата EUR 600 000 (в млн.)

За гаранции EUR 5.000.000,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5) Гаранция (при необходимост с позоваване на решението на Комисията(10))

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

 
 
Цели Максимален интензитет

на помощта в % или
Максимален размер на
помощта в национална

валута

Бонуси за МСП в %



Помощи за МСП (членове 17, 18, 19, 20) 20 %

Схеми за помощ за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия
(член 50)
 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


