
Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008 (2008.
gada 6. augusts), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.

pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.39391 (2014/X)

Dalībvalsts Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) TOSCANA
Natbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Atbalsta pasākuma nosaukums 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)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 01.09.2014 - 31.03.2017

Attiecīgās tautsaimniecības nozares IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
ELEKTROENERĢIJA; GĀZES APGĀDE; SILTUMAPGĀDE
UN GAISA KONDICIONĒŠANA
ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU; ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
BŪVNIECĪBA
Automobiļu apkope un remonts
Motociklu; to detaļu un piederumu pārdošana; apkope un remonts
Pasažieru dzelzceļa transports
Kravu dzelzceļa transports
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi
Taksometru pakalpojumi
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
Cauruļvadu transports
Ūdens transports
Gaisa transports
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
Pasta un kurjeru darbība
Izziņu katalogu izdošana
Citi izdevējdarbības veidi
Citu programmatūru tiražēšana
Kinofilmu; video filmu; televīzijas programmu un skaņu ierakstu
producēšana
Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide
Telekomunikācija
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Datu apstrāde; uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta
portālu darbība



portālu darbība
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un
vadībzinībās
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
Tehniskā pārbaude un analīze
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos
Fotopakalpojumi
Citur neklasificēti profesionālie; zinātniskie un tehniskie
pakalpojumi
Veterinārie pakalpojumi
Pārējo darba mašīnu; iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings
Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
Informācijas zvanu centru darbība
Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
Ārstu un zobārstu prakse
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
Sociālā aprūpe bez izmitināšanas
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi

Saņēmēja veids MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžetsEUR 15 000 (miljonos)

Garantijām EUR 300.000,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants) Garantija (attiecīgā gadījumā ar atsauci uz Komisijas lēmumu (10))

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem Fesr - EUR 10.000,00 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts MVU (17., 18., 19. un 20. pants) 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


