
Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament
tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas- 6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala

kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skond l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Test
b’relevanza għaż-ŻEE)

Numru ta' l-għajnuna SA.39391 (2014/X)

Stat Membru L-Italja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS) TOSCANA
Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna 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)

Bażi legali nazzjonali (Riferenza
għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Tip ta' miżura Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul 01.09.2014 - 31.03.2017

Settur(i) ekonomiċi konċernati MINJERI U BARRIERI
MANIFATTURA
PROVVISTA TA' ELETTRIKU; GASS; FWAR U ARJA
KKONDIZZJONATA
PROVVISTA TA' L-ILMA; SISTEMA TA' DRENAĠĠI;
IMMANIĠĠAR TA' L-ISKART U ATTIVITAJIET TA'
RIMEDJAZZJONI
KOSTRUZZJONI
Manutenzjoni u tiswija ta' vetturi bil-mutur
Bejgħ; manutenzjoni u tiswija ta' muturi u ta' parts relatati u
aċċessorji
Trasport ta' passiġġieri bil-ferrovija; interurban
Trasport ta' merkanzija bil-ferrovija
Trasport tal-passiġġieri bl-art f'żona urbana usuburbana
Operazzjoni ta' taksis
Trasport tal-merkanzija bit-triq u servizzi tal-ġarr
Trasport permezz ta' sistema ta' katusi
Trasport bl-ilma
Trasport bl-ajru
Magazzinaġġ u attivitajiet ta' sostenn għat-trasport
Attivitajiet ta' posta u ta' kurjer
Pubblikazzjoni ta' direttorji u elenki ta' indirizzi
Attivitajiet oħra ta' pubblikazzjoni
Pubblikazzjoni oħra ta' softwer
Produzzjoni ta' films taċ-ċinema; vidjo u programmi tat-televixin;
reġistrazzjoni ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika
Attivitajiet ta' programmi u xandir
Telekomunikazzjoni



Telekomunikazzjoni
Kompjuter programming u attivitajiet ta' konsulenza u relatati
Ipproċessar ta' data; hosting u attivitajiet relatati; ripożitorji
tranżnazzjonali
Attivitajiet ta' servizz oħra marbuta ma' l-informatika n.e.c.
Attivitajiet ta' uffiċċji ċentrali; attivitajiet ta' konsulenza dwar
ġestjoni
Attivitajiet ta' inġinerija u konsulenza teknika relatata
Testijiet tekniċi u analiżi
Rappreżentazzjoni tal-midja
Attivitajiet fotografiċi
Attivitajiet oħra professjonali; xjentifiċi u tekniċi n.e.c.
Attivitajiet veterinarji
Kiri u leasing ta' makkinarju; tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra
Servizzi fir-rigward ta' binjiet u attivitajiet marbuta ma' pajsaġġ
Attivitajiet ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji u ta' sostenn
Attivitajiet ta' ċentri ta' sejħiet
Attivitajiet ta' servizz ta' sostenn għal negozju n.e.c.
Attivitajiet ta' prattika medika u dentali
Attivitajiet oħra marbuta mas-saħħa umana
Attivitajiet ta' kura residenzjali
Attivitajiet ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni
Ħasil u tindif (dry-cleaning) ta' prodotti tat-tessuti u tal-fer
Hairdressing u trattament kożmetiku ieħor

Tip ta' benefiċarju SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt
l-iskema

EUR 15 000 (f'miljuni)

Għal garanziji EUR 300.000,00 (f'miljuni)

Strument tal-għajnuna (Art. 5) Garanzija (fejn xieraq b’referenza għad-deċiżjoni
tal-Kummissjoni (10))

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni -

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji Fesr - EUR 10.000,00 (f'miljuni)

 
 
Għanijiet Intensità massima ta’

l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu

ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-SME (l-Art.17-18-19-20) 20 %

 
 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


