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Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 -
2020

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση) Richtlinie des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft
2014-2020

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 01.07.2014 - 31.12.2020

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
Χώροι κατασκήνωσης; εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και
ρυμουλκούμενα οχήματα
Άλλα καταλύματα
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες
υπηρεσιών εστίασης
Δραστηριότητες παροχής ποτών
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων
ταξιδιών
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα
Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
Εγκαταστάσεις γυμναστικής
Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
Δραστηριότητες κομμωτηρίων; κουρείων και κέντρων αισθητικής
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

Κατηγορία δικαιούχου ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που προγραμματίζεται
στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 600 000 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις EUR 5.000.000,00 (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Εγγύηση (κατά περίπτωση, με παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής(10))

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

 
 



Στόχοι Μέγιστη ένταση της
ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις σε
% 

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρα 17 - 18 - 19 - 20) 20 %

Καθεστώτα ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από ορισμένες
θεομηνίες (άρθρο 50)
 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


