
Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av
den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt

artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.39391 (2014/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) TOSCANA
Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Stödåtgärdens titel 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)

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 01.09.2014 - 31.03.2017

Berörda ekonomiska sektorer UTVINNING AV MINERAL
TILLVERKNING
FÖRSÖRJNING AV EL; GAS; VÄRME OCH KYLA
VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING;
AVFALLSHANTERING OCH SANERING
BYGGVERKSAMHET
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och
tillbehör
Järnvägstransport; passagerartrafik
Järnvägstransport; godstrafik
Kollektivtrafik
Taxitrafik
Vägtransport; godstrafik och flyttjänster
Transporter i rörsystem
Sjötransport
Lufttransport
Magasinering och stödtjänster till transport
Post- och kurirverksamhet
Publicering av kataloger och sändlistor
Annan förlagsverksamhet
Utgivning av annan programvara
Film-; video- och tv-programverksamhet; ljudinspelningar och
fonogramutgivning
Planering och sändning av program
Telekommunikation
Dataprogrammering; datakonsultverksamhet o.d.
Databehandling; hosting o.d.; webbportaler
Övriga informationstjänster



Övriga informationstjänster
Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till
företag
Teknisk konsultverksamhet o.d.
Teknisk provning och analys
Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
Fotoverksamhet
Övrig verksamhet inom juridik; ekonomi; vetenskap och teknik
Veterinärverksamhet
Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och
materiella tillgångar
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
Kontorstjänster
Callcenterverksamhet
Övriga företagstjänster
Öppen hälso- och sjukvård; tandvård
Annan hälso- och sjukvård
Vård och omsorg med boende
Öppna sociala insatser
Tvätteriverksamhet
Hår- och skönhetsvård

Typ av stödmottagare Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras
enligt ordningen

EUR 15 000 (i miljoner)

För garantier EUR 300.000,00 (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5) Garanti (i förekommande fall med en hänvisning till
kommissionens beslut (10))

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder Fesr - EUR 10.000,00 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna

stödnivå i % eller
högsta tillåtna

stödbelopp i nationell
valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Stöd till små och medelstora företag (art. 17, 18, 19 och 20) 20 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


