
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie
van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt

verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening ) (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.39149 (2014/X)

Lidstaat Oostenrijk

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Artikel 107, lid 3, onder a),Artikel 107, lid 3, onder c),Niet-steungebieden

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

Benaming van de steunmaatregel Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende
nationale officiële publicatie)

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

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 01.07.2014 - 31.12.2020

Betrokken economische sector(en) Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Hotels en dergelijke accommodatie
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
Kampeer- en caravanterreinen
Overige accommodatie
Restaurants en mobiele eetgelegenheden
Catering en overige eetgelegenheden
Drinkgelegenheden
Vertoning van films
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
Technische testen en toetsen
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Reisbureaus en reisorganisatoren
Loterijen en kansspelen
Exploitatie van sportaccommodaties
Fitnesscentra
Overige ontspanning en recreatie
Haar- en schoonheidsverzorging
Sauna's; solaria; baden enz.

Soort begunstigde KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling EUR 600 000 (in miljoen)

Voor garanties EUR 5.000.000,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5) Garantie (in voorkomend geval met een verwijzing naar het besluit van de
Commissie (10))

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen 

 
 
Doelstellingen Maximum steunintensiteit

(in %) of maximum
steunbedrag (in nationale

munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Kmo-steun (art. 17-20) 20 %



Steunregelingen tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde natuurrampen
(art. 50)
 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


