
Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu
s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

(Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.39149 (2014/X)

Členský stát Rakousko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Čl. 107 odst. 3 písm. a),Čl. 107 odst. 3 písm. c),Oblasti, které nemají nárok na
podporu 

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

Název opatření podpory Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní
úřední vyhlášení)

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

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 01.07.2014 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Pozemní a potrubní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Kempy a tábořiště
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích; u stánků a v mobilních zařízeních
Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
Pohostinství
Promítání filmů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
Činnosti cestovních kanceláří a agentur
Činnosti heren; kasin a sázkových kanceláří
Provozování sportovních zařízení
Činnosti fitcenter
Ostatní zábavní a rekreační činnosti
Kadeřnické; kosmetické a podobné činnosti
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Kategorie příjemce MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu EUR 600 000 (v milionech)

V rámci záruk EUR 5.000.000,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5) Záruka (uveďte odkaz na případné rozhodnutí Komise(10))

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků
Společenství
 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše podpory

v národní měně

Malé a střední podniky–
příplatky v %

Podpora malých a středních podniků (články 17, 18, 19, 20) 20 %



Podpora na náhradu škod způsobených některými přírodními pohromami (článek 50)

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


