
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti 6 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o
800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla myönnetystä valtiontuesta

Tuen numero SA.39391 (2014/X)

Jäsenvaltio Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS) TOSCANA
Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Tukitoimenpiteen nimike 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)

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 01.09.2014 - 31.03.2017

Toimiala(t) KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
TEOLLISUUS
SÄHKÖ-; KAASU-; LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO
VESIHUOLTO; VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO;
JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
RAKENTAMINEN
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti; huolto ja
korjaus
Rautateiden henkilöliikenne; kaukoliikenne
Rautateiden tavaraliikenne
Paikallisliikenne
Taksiliikenne
Tieliikenteen tavarakuljetus ja muuttopalvelut
Putkijohtokuljetus
Vesiliikenne
Ilmaliikenne
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
Posti- ja kuriiritoiminta
Hakemistojen ja postituslistojen julkaiseminen
Muu kustannustoiminta
Muu ohjelmistojen kustantaminen
Elokuva-; video- ja televisio-ohjelmatuotanto; äänitteiden ja
musiikin kustantaminen
Radio- ja televisiotoiminta
Televiestintä
Ohjelmistot; konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietojenkäsittely; palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut;
verkkoportaalit



verkkoportaalit
Muualla luokittelematon tietopalvelutoiminta
Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
Tekninen testaus ja analysointi
Mainostilan vuokraus ja myynti
Valokuvaustoiminta
Muualla luokittelemattomat erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Eläinlääkintäpalvelut
Koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
Kiinteistön- ja maisemanhoito
Hallinto- ja toimistopalvelut
Puhelinpalvelukeskusten toiminta
Muu liike-elämää palveleva toiminta
Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut
Muut terveydenhuoltopalvelut
Sosiaalihuollon laitospalvelut
Sosiaalihuollon avopalvelut
Pesulapalvelut
Kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut

Tuensaajatyyppi Pk-yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 15 000 (miljoonaa)

Takaukset EUR 300.000,00 (miljoonaa)

Tukiväline (5 artikla) Takaus (tarvittaessa viittaus komission päätökseen(10))

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta Fesr - EUR 10.000,00 (miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Pk-yrityksille myönnettävä tuki (17–20 artikla) 20 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


