
Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008 (2008. gada 6. augusts), kas atzīst
noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Dokuments

attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.39149 (2014/X)

Dalībvalsts Austrija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
107. panta 3. punkta a) apakšpunkts,107. panta 3. punkta c) apakšpunkts,Natbalstāmi
reģioni

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

Atbalsta pasākuma nosaukums Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo
valsts oficiālo publikāciju)

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 01.07.2014 - 31.12.2020

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Sauszemes transports un cauruļvadu transports
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
Kempingu; atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu
darbība
Pārējo apmešanās vietu darbība
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības
Bāru darbība
Kinofilmu demonstrēšana
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Tehniskā pārbaude un analīze
Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi
Azartspēles un derības
Sporta objektu darbība
Fitnesa centru darbība
Cita izklaides un atpūtas darbība
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi

Saņēmēja veids MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets EUR 600 000 (miljonos)

Garantijām EUR 5.000.000,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants) Garantija (attiecīgā gadījumā ar atsauci uz Komisijas lēmumu (10))

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai atbalsta
maksimālā summa valsts

valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts MVU (17., 18., 19. un 20. pants) 20 %



Atbalsta shēmas noteiktu dabas katastrofu radīto zaudējumu atlīdzināšanai (50. pants)

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


