
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 800/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir

88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.39391 (2014/X)

Valstybė narė Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) TOSCANA
Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Pagalbos priemonės pavadinimas 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)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2014.09.01 - 2017.03.31

Ūkio sektorius (-iai) KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
APDIRBAMOJI GAMYBA
ELEKTROS; DUJŲ; GARO TIEKIMAS IR ORO
KONDICIONAVIMAS
VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS; ATLIEKŲ
TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS
STATYBA
Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų
pardavimas; techninė priežiūra ir remontas
Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
Krovininis geležinkelio transportas
Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
Taksi veikla
Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla
Transportavimas vamzdynais
Vandens transportas
Oro transportas
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
Žinynų; katalogų ir adresų sąrašų leidyba
Kita leidyba
Kita programinės įrangos leidyba
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba; garso
įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
Programų rengimas ir transliavimas
Telekomunikacijos
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla



Duomenų apdorojimo; interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir
susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla
Kita; niekur kitur nepriskirta; informacinių paslaugų veikla
Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
Techninis tikrinimas ir analizė
Atstovavimas žiniasklaidai
Fotografavimo veikla
Kita; niekur kitur nepriskirta; profesinė; mokslinė ir techninė veikla
Veterinarinė veikla
Kitų mašinų; įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji
nuoma
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
Medicininės ir odontologinės praktikos veikla
Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
Kita stacionarinė globos veikla
Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas
Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

Gavėjo rūšis MVĮ

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 15 000 (mln.)

Garantijoms EUR 300.000,00 (mln.)

Pagalbos priemonė (5 str.) Garantija (kai tinkama, nurodyti Komisijos sprendimą(10))

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

Fesr - EUR 10.000,00 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Pagalba MVĮ (17, 18, 19, 20 straipsniai) 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


