
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nostermos do Regulamento
(CE) n. o 800/2008 da Comissão, de 6 de Agosto de 2008 , que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado comum, em aplicação dos artigos 87. o e 88. o do Tratado (Regulamento geral de isenção por categoria)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

Número do auxílio SA.39391 (2014/X)

Estado-Membro Itália

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) TOSCANA
Regiões não assistidas

Entidade que concede o auxílio Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Título da medida de auxílio 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)

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 01.09.2014 - 31.03.2017

Sector(es) económico(s) abrangido(s) INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS
INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE; GÁS;
VAPOR E AR FRIO
CAPTAÇÃO; TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;
SANEAMENTO; GESTÃO DE RESÍDUOS E DESPOLUIÇÃO
CONSTRUÇÃO
Manutenção e reparação de veículos automóveis
Comércio; manutenção e reparação de motociclos; de suas peças e
acessórios
Transporte interurbano de passageirospor caminho-de-ferro
Transporte de mercadorias por caminho-de-ferro
Transportes terrestres; urbanos e suburbanos; de passageiros
Transporte ocasional de passageiros em veículos ligeiros
Transportes rodoviários de mercadorias e serviços de mudanças
Transportes por oleodutos ou gasodutos
Transportes por água
Transportes aéreos
Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes
Actividades postais e de correios
Edição de repertórios e listas de endereços
Outras actividades de edição
Edição de outros programas informáticos
Actividades de produção de filmes; de vídeo e de programas de
televisão; de gravação de som e de edição de música
Actividades de programação de rádio e de televisão
Telecomunicações
Consultoria e actividades relacionadas de programação informática



Consultoria e actividades relacionadas de programação informática
Actividades de processamento de dados; domiciliação de
informação e actividades relacionadas; portais Web
Outras actividades dos serviços de informação; n.e.
Actividades das sedes sociais; actividades de consultoria para a
gestão
Actividades de engenharia e técnicas afins
Actividades de ensaios e análises técnicas
Representação por meios de comunicação
Actividades fotográficas
Outras actividades de consultoria; científicas; técnicas e similares;
n.e.
Actividades veterinárias
Aluguer de outras máquinas e equipamentos
Actividades dos serviços relacionados com edifícios e plantação e
manutenção de jardins
Actividades de serviços administrativos e de apoio
Actividades dos centros de chamadas
Actividades de serviços de apoio aos negócios n.e.
Actividades de prática clínica em ambulatório e de medicina
dentária e odontologia
Outras actividades de saúde humana
Actividades de cuidados de saúde com alojamento
Acção social sem alojamento
Lavagem e limpezaa seco de têxteis e peles
Actividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza

Tipo de beneficiário PME

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 15 000 (em milhões)

Para garantias EUR 300.000,00 (em milhões)

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Garantia (se adequado, com referência à decisao da Comissão (10))

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários Fesr - EUR 10.000,00 (em milhões)

 
 
Objectivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%

Auxílios às PME (art. 17.º-18.º-19.º- 20.º) 20 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


