
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający
znaczenie dla EOG)

Numer pomocy SA.39391 (2014/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) TOSCANA
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Toscana
Piazza Duomo, 10 50129 Firenze
www.regione.toscana.it

Nazwa środka pomocy 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)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Delibera di G.R. n. 505 del 16.06.2014

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 01.09.2014 - 31.03.2017

Sektor(y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ; GAZ; PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO
UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I
ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z
REKULTYWACJĄ
BUDOWNICTWO
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
Sprzedaż; konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i
akcesoriów do nich
Transport kolejowy pasażerski; międzymiastowy
Transport kolejowy towarów
Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski
Działalność taksówek osobowych
Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana
z przeprowadzkami
Transport rurociągowy
Transport wodny
Transport lotniczy
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
Działalność pocztowa i kurierska
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych; telefonicznych)
Działalność wydawnicza pozostała
Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
Działalność związana z produkcją filmów; nagrań wideo;
programów telewizyjnych; nagrań dźwiękowych i muzycznych



programów telewizyjnych; nagrań dźwiękowych i muzycznych
Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
Telekomunikacja
Działalność związana z oprogramowaniem; doradztwem w
zakresie informatyki i działalności powiązane
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Działalność usługowa w zakresie informacji pozostała; gdzie
indziej niesklasyfikowana
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z
zarządzaniem
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne
Badania i analizy techniczne
Reklama poprzez środki masowego przekazu
Działalność fotograficzna
Działalność profesjonalna; naukowa i techniczna; pozostała gdzie
indziej niesklasyfikowana
Działalność weterynaryjna
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn; urządzeń oraz dóbr
materialnych
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w
budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
Działalność związana z administracyjną obsługą biura; włączając
działalność wspomagającą
Działalność centrów telefonicznych (call center)
Działalność komercyjna; gdzie indziej niesklasyfikowana
Praktyka lekarska i dentystyczna
Działalność w zakresie opieki zdrowotnej; pozostała
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Pomoc społeczna bez zakwaterowania
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Rodzaj beneficjenta MŚP

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 15 000 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje EUR 300.000,00 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5) Gwarancja (w stosownych przypadkach z odesłaniem do decyzji
Komisji(10))

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

Fesr - EUR 10.000,00 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc dla MŚP (art. 17 - 18 - 19 - 20) 20 %



 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
https://www.toscanamuove.it/Home/BandiGestiti


