
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής

κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.39391 (2014/X)

Κράτος μέλος Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS) TOSCANA
Μη ενισχυόμενες περιοχές

Χορηγούσα αρχή Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης 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)

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 01.09.2014 - 31.03.2017

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ; ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ;
ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ; ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
Πώληση; συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και των μερών
και εξαρτημάτων τους
Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων
Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
Εκμετάλλευση ταξί
Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης
Μεταφορές μέσω αγωγών
Πλωτές μεταφορές
Αεροπορικές μεταφορές
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά
δραστηριότητες
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων
Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση άλλου λογισμικού
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών; βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων; ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών



εκπομπών
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών;
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
Επεξεργασία δεδομένων; καταχώρηση και συναφείς
δραστηριότητες· δικτυακές πύλες
Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής
συμβουλών διαχείρισης
Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες
παροχής τεχνικών συμβουλών
Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
Φωτογραφικές δραστηριότητες
Άλλες επαγγελματικές; επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων; ειδών
εξοπλισμού και υλικών αγαθών
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς
χώρους
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες γραφείου
Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
Δραστηριότητες άσκησης ιατρικών και οδοντιατρικών
επαγγελμάτων
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον
Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και
γούνινων προϊόντων
Δραστηριότητες κομμωτηρίων; κουρείων και κέντρων αισθητικής

Κατηγορία δικαιούχου ΜΜΕ

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 15 000 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις EUR 300.000,00 (σε εκατ.)

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Εγγύηση (κατά περίπτωση, με παραπομπή στην απόφαση της
Επιτροπής(10))

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

Fesr - EUR 10.000,00 (σε εκατ.)

 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρα 17 - 18 - 19 - 20) 20 %

 



 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


