
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nostermos do Regulamento (CE) n. o 800/2008 da
Comissão, de 6 de Agosto de 2008 , que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos 87. o

e 88. o do Tratado (Regulamento geral de isenção por categoria) (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.39149 (2014/X)

Estado-Membro Áustria

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
N.º 3, alínea a), do artigo 107.º,N.º 3, alínea c), do artigo 107.º,Regiões não assistidas

Entidade que concede o auxílio Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abteilung
Tourismus-Förderungen
Stubenring 1, 1011 Wien
www.bmwfw.gv.at

Título da medida de auxílio Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Base jurídica nacional (referência à publicação oficial
nacional relevante)

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

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 01.07.2014 - 31.12.2020

Sector(es) económico(s) abrangido(s) Transportes terrestres e transportes por oleodutos ou gasodutos
Estabelecimentos hoteleiros
Alojamentos de férias e outros alojamentos de curta duração
Parques de campismo e de caravanismo
Outros locais de alojamentos
Restaurantes; incluindo alimentação em meios móveis
Fornecimento de refeições para eventos e outras actividades de serviços de restauração
Actividades de estabelecimentos de bebidas
Actividades de projecção de filmes
Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação
Actividades de ensaios e análises técnicas
Aluguer de bens para actividades de lazer e desporto
Actividades das agências de viagens e dos operadores turísticos
Lotarias e outros jogos de apostas
Gestão de instalações desportivas
Actividades de manutenção física
Outras actividades de diversão e recreativas
Actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza
Actividades de bem-estar físico

Tipo de beneficiário PME

Montante global anual do orçamento previsto no âmbito
do regime

EUR 600 000 (em milhões)

Para garantias EUR 5.000.000,00 (em milhões)

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Garantia (se adequado, com referência à decisao da Comissão (10))

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários

 
 
Objectivos Intensidade máxima de

auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda nacional

Majorações PME em %

Auxílios às PME (art. 17.º-18.º-19.º- 20.º) 20 %



Regimes de auxílio destinados a remediar os danos causados por certas calamidades
naturais (art. 50.º)
 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


