
Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr.
800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în
aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (Text cu relevanță

pentru SEE)
Număr ajutor SA.39391 (2014/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) TOSCANA
Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Denumirea măsurii de ajutor 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)

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 01.09.2014 - 31.03.2017

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI
TERMICĂ; GAZE; APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE; GESTIONAREA
DEŞEURILOR; ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
CONSTRUCŢII
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţ cu motociclete; piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi
repararea motocicletelor
Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
Transporturi de marfă pe calea ferată
Transporturi urbane; suburbane şi metropolitane de călători
Transporturi cu taxiuri
Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
Transporturi prin conducte
Transporturi pe apă
Transporturi aeriene
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
Activităţi de poştă şi de curier
Activităţi de editarea de ghiduri; compendii; liste de adrese şi
similare
Alte activităţi de editare
Activităţi de editare a altor produse software
Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de
televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
Telecomunicaţii



Telecomunicaţii
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi ale portalurilor web; prelucrarea datelor; administrarea
paginilor web şi activităţi conexe
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
Activităţi ale direcţiilor(centralelor); birourilor administrative
centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în
management
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Activităţi de testări şi analize tehnice
Servicii de reprezentare media
Activităţi fotografice
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice n.c.a.
Activităţi veterinare
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini; echipamente şi
bunuri tangibile
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Activităţi de secretariat şi servicii suport 
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială; cu
cazare
Activităţi de asistenţă socială; fără cazare
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din
blană
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Tipul de beneficiar IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 15 000 (în milioane)

Pentru garanţii EUR 300.000,00 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Garanție (dacă este cazul, cu trimitere la decizia Comisiei(10))

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare Fesr - EUR 10.000,00 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare destinate IMM-urilor (articolele 17 - 18 - 19 - 20) 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


