
Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6
august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament

general de exceptare pe categorii de ajutoare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.39149 (2014/X)

Stat membru Austria

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Articolul 107 alineatul (3) litera (a),Articolul 107 alineatul (3) litera (c),Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abteilung
Tourismus-Förderungen
Stubenring 1, 1011 Wien
www.bmwfw.gv.at

Denumirea măsurii de ajutor Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 01.07.2014 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Parcuri pentru rulote; campinguri şi tabere 
Alte servicii de cazare
Restaurante
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Proiecţia de filme cinematografice
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activităţi de testări şi analize tehnice
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
Activităţi ale bazelor sportive
Activităţi ale centrelor de fitness
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Activităţi de întreţinere corporală

Tipul de beneficiar IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 600 000 (în milioane)

Pentru garanţii EUR 5.000.000,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Garanție (dacă este cazul, cu trimitere la decizia Comisiei(10))

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

Ajutoare destinate IMM-urilor (articolele 17 - 18 - 19 - 20) 20 %



Scheme de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale
(articolul 50)
 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


