
Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.
august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88

(Generel gruppefritagelsesforordning) (EØS-relevant tekst)
Støtte nummer SA.39391 (2014/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS) TOSCANA
Områder, derikke er støtteberettigede

Støtteydende myndighed Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Støtteordningens navn 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)

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den
officiellenationale bekendtgørelse)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Støtteordning Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed 01.09.2014 - 31.03.2017

Erhvervssektor(er) RÅSTOFINDVINDING
FREMSTILLINGSVIRKSOMHED
EL-; GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING
VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN;
AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG
GRUNDVAND
BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
Salg; vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele
og tilbehør hertil
Passagertransport med regional- eller fjerntog
Godstransport med tog
Landpassagertransport i by- og forstadsområder
Taxikørsel
Vejgodstransport og flytning
Rørtransport
Skibsfart
Luftfart
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
Post- og kurertjenester
Udgivelse af telefonbøger og adresselister
Anden udgivervirksomhed
Anden udgivelse af software
Produktion af film; video- og tv-programmer; lydoptagelser og
musikudgivelser
Radio- og tv-virksomhed
Telekommunikation
Computerprogrammering; konsulentbistand vedrørende
informationsteknologi og lignende aktiviteter



informationsteknologi og lignende aktiviteter
Databehandling; webhosting og lignende serviceydelser;
webportaler
Andre informationstjenester i.a.n.
Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning
Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning
Teknisk afprøvning og analyse
Reklameplads i medier
Fotografisk virksomhed
Andre liberale; videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
Dyrlæger
Udlejning og leasing af andet materiel; udstyr og andre materielle
aktiver
Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje
Administrationsservice og kontorservice
Call centres virksomhed
Anden forretningsservice i.a.n.
Praktiserende læger og tandlæger
Sundhedsvæsen i øvrigt
Institutionsophold
Sociale foranstaltninger uden institutionsophold
Vaskerier og renserier
Frisør- og skønhedssaloner

Støttemodtagerkategori SMV

Ordningens planlagte samlede årlige budget EUR 15 000 (mio.)

For garantier EUR 300.000,00 (mio.)

Støttens form (artikel 5) Garanti (evt. med henvisning til kommissionsafgørelse(10))

Henvisning til kommissionsbeslutning -

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde Fesr - EUR 10.000,00 (mio.)

 
 
Mål Maksimal

støtteintensitet i %
eller Maksimalt

støttebeløb i national
valuta 

Små og mellemstore
virksomheder - tillæg i

%

Støtte til SMV'er (artikel 17 – 18 – 19 – 20) 20 %

 
 

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


