
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.39149 (2014/X)

Państwo członkowskie Austria

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) OSTOESTERREICH, SUEDOESTERREICH, WESTOESTERREICH
Artykuł 107 ust. 3 lit. a),Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą 

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

Nazwa środka pomocy Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2014 -
2020

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego
promulgatora krajowego)

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

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 01.07.2014 - 31.12.2020

Sektor(y) gospodarki Transport lądowy oraz transport rurociągowy
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Pola kempingowe; włączając pola dla pojazdów kempingowych i pola
namiotowe
Zakwaterowanie pozostałe
Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne
Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
gastronomiczna działalność usługowa
Podawanie napojów
Działalność związana z projekcją filmów
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Badania i analizy techniczne
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
Działalność obiektów sportowych
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy EUR 600 000 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje EUR 5.000.000,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja (w stosownych przypadkach z odesłaniem do decyzji Komisji(10))

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych 

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy w
% lub maksymalna kwota

pomocy w walucie
krajowej

MŚP –w %



Pomoc dla MŚP (art. 17 - 18 - 19 - 20) 20 %

Programy pomocy mające na celu naprawienie szkód spowodowanych przez niektóre
klęski żywiołowe (art. 50)
 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://www.oeht.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Diverses/Haftungs-Richtlinie_2014-2020_-_Stand_22072014.pdf


