
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008,
skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas)

(Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.39149 (2014/X)

Valstybė narė Austrija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
107 str. 3 dalies a punktas,107 str. 3 dalies c punktas,Neremiamos teritorijos

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

Pagalbos priemonės pavadinimas Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 - 2020

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą
nacionalinį oficialųjį leidinį)

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

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2014.07.01 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Poilsinių transporto priemonių; priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla
Kita apgyvendinimo veikla
Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla
Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
Kino filmų rodymas
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Techninis tikrinimas ir analizė
Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
Sporto įrenginių eksploatavimas
Kūno rengybos centrų veikla
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

Gavėjo rūšis MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma EUR 600 000 (mln.)

Garantijoms EUR 5.000.000,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.) Garantija (kai tinkama, nurodyti Komisijos sprendimą(10))

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos
lėšomis 
 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma

nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos priemokos
%

Pagalba MVĮ (17, 18, 19, 20 straipsniai) 20 %



Pagalbos schemos tam tikrų gaivalinių nelaimių padarytai žalai atitaisyti (50 straipsnis)

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


