
Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент
(ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за

съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово
освобождаване) (Текст от значение за ЕИП)

Номер на помощта SA.39391 (2014/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) TOSCANA
Неподпомагани области

Предоставящ орган Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Наименование на мярката за помощ 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)

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 01.09.2014 - 31.03.2017

Засегнат/и икономически сектор/и ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ;
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Търговия с мотоциклети и с части за тях; техническо
обслужване и ремонт на мотоциклети
Пътнически железопътен транспорт; междуселищен
Товарен железопътен транспорт
Пътнически градски и крайградски транспорт
Пътнически таксиметров транспорт
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
Тръбопроводен транспорт
Воден транспорт
Въздушен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски дейности
Издаване на указатели; справочници и адресни списъци
Друга издателска дейност
Издаване на други програмни продукти
Производство на филми и телевизионни предавания;
звукозаписване и издаване на музика
Радио- и телевизионна дейност
Далекосъобщения



Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии
Обработка на данни; хостинг и подобни дейности;
web-портали
Други информационни услуги; некласифицирани другаде
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в
областта на управлението
Инженерни дейности и технически консултации
Технически изпитвания и анализи
Дейности по продажба на медийно време и място за реклама
Дейности в областта на фотографията
Други професионални дейности; некласифицирани другаде
Ветеринарномедицинска дейност
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и
оборудване със стопанско предназначение
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Административни и спомагателни офис дейности
Дейност на телефонни центрове за услуги
Спомагателно обслужване на стопанската дейност;
некласифицирано другаде
Извънболнична лекарска практика
Други дейности по хуманно здравеопазване
Медико-социални грижи с настаняване
Социална работа без настаняване
Пране и химическо чистене
Фризьорски и козметични услуги

Вид на получателя МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 15 000 (в млн.)

За гаранции EUR 300.000,00 (в млн.)

Инструмент за помощ (член 5) Гаранция (при необходимост с позоваване на решението на
Комисията(10))

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

Fesr - EUR 10.000,00 (в млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощи за МСП (членове 17, 18, 19, 20) 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


