
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr.
800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en

88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene
groepsvrijstellingsverordening ) (Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel SA.39391 (2014/X)

Lidstaat Italië

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) TOSCANA
Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Benaming van de steunmaatregel 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)

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 01.09.2014 - 31.03.2017

Betrokken economische sector(en) WINNING VAN DELFSTOFFEN
INDUSTRIE
PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT; GAS;
STOOM EN GEKOELDE LUCHT
DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN
AFVALWATERBEHEER EN SANERING
BOUWNIJVERHEID
Onderhoud en reparatie van auto's
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en
toebehoren van motorfietsen
Interlokaal personenvervoer per spoor
Goederenvervoer per spoor
Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Exploitatie van taxi's
Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven
Vervoer via pijpleidingen
Vervoer over water
Luchtvaart
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Posterijen en koeriers
Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten
Overige uitgeverijen
Overige uitgeverijen van software
Productie van films en video- en televisieprogramma's; maken van
geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
Uitzending van radio- en televisieprogramma's; abonneetelevisie
Telecommunicatie
Computerprogrammering; consultancy en aanverwante activiteiten



Computerprogrammering; consultancy en aanverwante activiteiten
Gegevensverwerking; webhosting en aanverwante activiteiten;
webportalen
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatie; n.e.g.
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsbeheer
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
Technische testen en toetsen
Mediarepresentatie
Fotografen
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische
activiteiten; n.e.g.
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van
kantoren
Callcenters
Zakelijke dienstverlening; n.e.g.
Praktijken van artsen en tandartsen
Overige menselijke gezondheidszorg
Tehuizen
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt
verschaft
Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten
Haar- en schoonheidsverzorging
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere
materiële goederen
Veterinaire diensten

Soort begunstigde KMO's

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 15 000 (in miljoen)

Voor garanties EUR 300.000,00 (in miljoen)

Steuninstrument (artikel 5) Garantie (in voorkomend geval met een verwijzing naar het besluit
van de Commissie (10))

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen Fesr - EUR 10.000,00 (in miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Kmo-steun (art. 17-20) 20 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


