
Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88

Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (Besedilo velja za EGP)
Številka pomoči SA.39391 (2014/X)

Država članica Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS) TOSCANA
Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Naziv ukrepa pomoči 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)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje 01.09.2014 - 31.03.2017

Zadevni gospodarski sektorji RUDARSTVO
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO; PLINOM IN PARO
OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN
ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA
GRADBENIŠTVO
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z
njihovimi deli in opremo
Železniški potniški promet
Železniški tovorni promet
Mestni in primestni kopenski potniški promet
Obratovanje taksijev
Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost
Cevovodni transport
Vodni promet
Zračni promet
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
Poštna in kurirska dejavnost
Izdajanje imenikov in adresarjev
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Dejavnosti v zvezi s filmi; video- in zvočnimi zapisi
Radijska in televizijska dejavnost
Telekomunikacijske dejavnosti
Računalniško programiranje; svetovanje in druge s tem povezane
dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje
spletnih portalov



spletnih portalov
Drugo informiranje
Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Posredovanje oglaševalskega prostora
Fotografska dejavnost
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Veterinarstvo
Dajanje strojev; naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in
zakup
Dejavnost oskrbe stavb in okolice
Pisarniške dejavnosti
Dejavnost klicnih centrov
Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje
Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost
Druge dejavnosti za zdravje
Socialno varstvo z nastanitvijo
Socialno varstvo brez nastanitve
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Frizerska; kozmetična in pedikerska dejavnost

Vrsta upravičenca MSP

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

EUR 15 000 (v milijonih)

Za jamstva EUR 300.000,00 (v milijonih)

Instrument pomoči (člen 5) Jamstvo (s sklicem na sklep Komisije, če je primerno(10))

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti Fesr - EUR 10.000,00 (v milijonih)

 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali
najvišji znesek pomoči

v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za MSP (členi 17, 18, 19, 20) 20 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


