
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 6. augusti 2008. aasta määrusega (EÜ)
nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse

ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (EMPs kohaldatav tekst) 
Abi number SA.39391 (2014/X)

Liikmesriik Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS) TOSCANA
Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Abimeetme nimetus 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)

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 01.09.2014 - 31.03.2017

Sektorid MÄETÖÖSTUS
TÖÖTLEV TÖÖSTUS
ELEKTRIENERGIA; GAASI; AURU JA
KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA
SAASTEKÄITLUS
EHITUS
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorrataste; nende osade ja lisaseadmete müük; hooldus ja
remont
Sõitjate linnadevaheline raudteevedu
Kauba raudteevedu
Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
Taksovedu
Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused
Torutransport
Veetransport
Õhutransport
Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Posti- ja kulleriteenistus
Kataloogide ja aadressiraamatute kirjastamine
Muu kirjastamine
Muu tarkvara kirjastamine
Kinofilmide; videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja
muusika kirjastamine
Programmid ja ringhääling
Telekommunikatsioon
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused



Andmetöötlus; veebihosting jms tegevused; veebiportaalide
tegevus
Mujal liigitamata infoalane tegevus
Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Teimimine ja analüüs
Reklaami vahendamine meedias
Fotograafia
Muu mujal liigitamata kutse-; teadus- ja tehnikaalane tegevus
Veterinaaria
Muude masinate; seadmete ja materiaalse vara rentimine ja
kasutusrent
Hoonete ja maastike hooldus
Büroohaldus ja selle abitegevused
Kõnekeskuste tegevus
Mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Arstiabi ja hambaravi
Muud tervishoiualad
Hoolekandeasutuste tegevus
Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus
Juuksuri- ja muu iluteenindus

Abisaaja liik VKEd

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 15 000 (miljonites)

Tagatised EUR 300.000,00 (miljonites)

Abimeede (artikkel 5) Garantii (kui on vastavalt komisjoni otsusele asjakohane(10))

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral Fesr - EUR 10.000,00 (miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus

(%) või suurim
abisumma riigi

vääringus

VKEde soodustused
(%)

Abi VKEdele (artiklid 17, 18, 19, 20) 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


