
Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6.
srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se

společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.39391 (2014/X)

Členský stát Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) TOSCANA
Oblasti, které nemají nárok na podporu 

Poskytovatel podpory Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Název opatření podpory 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)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 01.09.2014 - 31.03.2017

Dotyčná hospodářská odvětví TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY; PLYNU; PÁRY A
KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S
ODPADNÍMI VODAMI; ODPADY A SANACEMI
STAVEBNICTVÍ
Opravy a údržba motorových vozidel; kromě motocyklů
Obchod s motocykly; jejich díly a příslušenstvím a jejich opravy a
údržba
Železniční osobní doprava meziměstská
Železniční nákladní doprava
Městská a příměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
Silniční nákladní doprava a stěhovací služby
Potrubní doprava
Vodní doprava
Letecká doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Poštovní a kurýrní činnosti
Vydávání adresářů a jiných seznamů
Ostatní vydavatelské činnosti
Ostatní vydávání softwaru
Činnosti v oblasti filmů; videozáznamů a televizních programů;
pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Tvorba programů a vysílání
Telekomunikační činnosti
Programování; poradenství a související činnosti



Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti
související s webovými portály
Ostatní informační činnosti j. n.
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Fotografické činnosti
Ostatní odborné; vědecké a technické činnosti j. n.
Veterinární činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů; zařízení a hmotných statků
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
Administrativní a kancelářské činnosti
Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
Ústavní sociální péče
Mimoústavní sociální péče
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Kadeřnické; kosmetické a podobné činnosti

Kategorie příjemce MSP

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

EUR 15 000 (v milionech)

V rámci záruk EUR 300.000,00 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5) Záruka (uveďte odkaz na případné rozhodnutí Komise(10))

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

Fesr - EUR 10.000,00 (v milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Podpora malých a středních podniků (články 17, 18, 19, 20) 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


