
Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-
6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa)

skond l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Test b’relevanza għaż-ŻEE)
Numru ta' l-għajnuna SA.39149 (2014/X)

Stat Membru L-Awstrija

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Artikolu 107(3)(a),Artikolu 107(3)(c),Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Abteilung
Tourismus-Förderungen
Stubenring 1, 1011 Wien
www.bmwfw.gv.at

Titolu tal-miżura tal-għajnuna Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 -
2020

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali
nazzjonali relevanti)

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

Tip ta' miżura Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul 01.07.2014 - 31.12.2020

Settur(i) ekonomiċi konċernati Trasport bl-art u transport permezz ta' sistemi ta' katusi
Lukandi u akkomodazzjoni simili
Akkomodazzjoni għal vaganza u għal waqfiet qosra oħra
Postijiet għall-kampeġġ; parkeġġi għal vetturi ta' rikreazzjoni u parkeġġi
għal trejlers
Akkomodazzjoni oħra
Ristoranti u attivitajiet mobbli ta' servizz ta' ikel
Attivitajiet ta' forniment ta' ikel u ta' servizzi oħra ta' ikel
Attivitajiet ta' servizz ta' xorb
Attivitajiet ta' projezzjoni ta' films taċ-ċinema
Kiri u operazzjoni ta' proprjetà immobbli ta' l-individwu jew mikrija
lill-individwu
Testijiet tekniċi u analiżi
Kiri u leasing ta' oġġetti tar-rikreazzjoni u ta' l-isport
Attivitajiet ta' aġenzija ta' l-ivjaġġar u operaturi tal-vjaġġi
Attivitajiet ta' logħob ta' l-azzard u mħatri
Operazzjoni ta' faċilitajiet ta' l-isport
Faċilitajiet ta'fitness
Attivitajiet oħra ta' mogħdija ta' żmien u rikreazzjoni
Hairdressing u trattament kożmetiku ieħor
Attivitajiet ta' benessri fiżiku

Tip ta' benefiċarju SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema EUR 600 000 (f'miljuni)

Għal garanziji EUR 5.000.000,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5) Garanzija (fejn xieraq b’referenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni (10))

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni -

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

 
 
Għanijiet Intensità massima ta’

l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu ta’

għajnuna filmunita
nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%



Għajnuna għall-SME (l-Art.17-18-19-20) 20 %

Għajnuna biex tagħmel tajjeb għall-ħsara kkawżata minn ċerti diżastri naturali (l-Art.50)

 
 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


