
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008
zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88

zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.39391 (2014/X)

Členský štát Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) TOSCANA
Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Názov opatrenia pomoci FONDO DI GARANZIA Sezione 1 "Sostegno agli investimenti
delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri
settori" POR CReO FESR Toscana 2007-2013 Linea 14 b1)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 01.09.2014 - 31.03.2017

Príslušné odvetvia hospodárstva ŤAŽBA A DOBÝVANIE
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
DODÁVKA ELEKTRINY; PLYNU; PARY A STUDENÉHO
VZDUCHU
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH
VÔD; ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
STAVEBNÍCTVO
Oprava a údržba motorových vozidiel
Predaj; údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
Osobná železničná doprava; medzimestská
Nákladná železničná doprava
Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava
Taxislužba
Nákladná cestná doprava a sťahovacie služby
Doprava potrubím
Vodná doprava
Letecká doprava
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Poštové služby a služby kuriérov
Vydávanie adresárov a katalógov
Ostatné vydavateľské činnosti
Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru
Výroba filmov; videozáznamov a televíznych programov;
príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Výroba a vysielanie programov
Telekomunikácie
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby
Spracovanie dát; poskytovanie serverového priestoru na internete
a súvisiace služby; webový portál



a súvisiace služby; webový portál
Ostatné informačné služby i. n.
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Technické testovanie a analýzy
Predaj vysielacieho času
Fotografické činnosti
Ostatné odborné; vedecké a technické činnosti i. n.
Veterinárne činnosti
Prenájom a lízing ostatných strojov; zariadení a iného hmotného
majetku
Činnosti súvisiace s údržbou budov a krajinnou úpravou
Administratívne a pomocné činnosti
Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu
– call centrá
Pomocné obchodné činnosti i. n.
Ambulantná a zubná lekárska činnosť
Ostatná zdravotná starostlivosť
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
Kadernícke a kozmetické služby

Typ príjemcu MSP

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 15 000 (v mil.)

V rámci garancií EUR 300.000,00 (v mil.)

Nástroj pomoci (čl. 5) Záruky (v prípade potreby odkaz na rozhodnutie Komisie(10))

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

Fesr - EUR 10.000,00 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP (čl. 17 – 18 – 19 – 20) 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


