
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet

(általános csoportmentességi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.39391 (2014/X)

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) TOSCANA
Nem támogatott területek

A támogatást odaítélő hatóság Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

A támogatási intézkedés jogcíme 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)

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2014.09.01 - 2017.03.31

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT; KŐFEJTÉS
FELDOLGOZÓIPAR
VILLAMOSENERGIA-; GÁZ-; GŐZELLÁTÁS;
LÉGKONDICIONÁLÁS
VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE; KEZELÉSE;
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS; SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS
ÉPÍTŐIPAR
Gépjárműjavítás; karbantartás
Motorkerékpár; -alkatrész kereskedelme; javítása
Helyközi vasúti személyszállítás
Vasúti áruszállítás
Városi; elővárosi; város-térségi szárazföldi személyszállítás
Taxis személyszállítás
Közúti áruszállítás; költöztetés
Csővezetékes szállítás
Vízi szállítás
Légi szállítás
Raktározás; szállítást kiegészítő tevékenység
Postai; futárpostai tevékenység
Címtárak; levelezőjegyzékek kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Egyéb szoftverkiadás
Film; videó gyártás; televízióműsor gyártása; hangfelvétel kiadás
Műsorösszeállítás; műsorszolgáltatás
Távközlés
Információ-technológiai szolgáltatás
Világháló-portáli; adatfeldolgozási szolgáltatás
M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
Üzletvezetési; vezetői tanácsadás



Üzletvezetési; vezetői tanácsadás
Mérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat; elemzés
Médiareklám
Fényképészet
M.n.s e szakmai; tudományos; műszaki tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Egyéb gép; tárgyi eszköz kölcsönzése
Építmény üzemeltetés; zöldterület-kezelés
Adminisztratív-; kiegészítő szolgáltatás
Telefoninformáció
Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
Járóbeteg-ellátás; fogorvosi ellátás
Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Bentlakásos; nem kórházi ápolás
Szociális ellátás bentlakás nélkül
Textil; szőrme mosása; tisztítása
Fodrászat; szépségápolás

A kedvezményezett típusa KKV

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 15 000 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész EUR 300.000,00 (millió)

Támogatási eszköz (5. cikk) Kezességvállalás (adott esetben a bizottsági határozatra való
hivatkozással(10))

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

Fesr - EUR 10.000,00 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Kkv-támogatás (17–20. cikk) 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


