
Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент
(ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за

съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово
освобождаване) (Текст от значение за ЕИП)

Номер на помощта SA.41448 (2015/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) GORIZIA
Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia
Via Francesco Crispi, 10, 34170 Gorizia
http://www.go.camcom.gov.it/index.cfm

Наименование на мярката за помощ Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална
публикация)

Deliberazione n. 5/FG dd. del 16 febbraio 2015. Legge 27.12.1975,
n. 700

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 02.03.2015 - 31.12.2020

Засегнат/и икономически сектор/и Спомагателни дейности в селското стопанство
Горско стопанство
Ремонт на метални изделия; машини и оборудване
Събиране на отпадъци
Търговия с леки и лекотоварни автомобили до 3.5 т
Търговия с други автомобили над 3.5 т
Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили
Търговия с мотоциклети и с части за тях; техническо
обслужване и ремонт на мотоциклети
Tърговия на едро със селскостопански суровини и живи
животни
Търговия на едро с хранителни стоки; напитки и тютюневи
изделия
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника
Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско
предназначение и части за тях
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти;
отпадъци и скрап
Неспециализирана търговия на едро
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с
хранителни стоки; напитки и тютюневи изделия
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с
разнообразни стоки
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни
стоки; напитки и тютюневи изделия



Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни
материали
Търговия на дребно в специализирани магазини с компютърна
и комуникационна техника и битова електроника
Търговия на дребно в специализирани магазини с текстил;
железария; стоки за обзавеждане и битови електроуреди
Търговия на дребно в специализирани магазини със стоки;
предназначени за свободното време
Търговия на дребно в специализирани магазини с други
нехранителни стоки
Търговия на дребно на открити щандове и пазари
Търговия на дребно извън търговски обекти
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
Хотели и подобни места за настаняване
Туристическо и друго краткосрочно настаняване
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
Други места за настаняване
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване
Приготвяне и доставяне на храна
Дейност на питейни заведения
Компютърно програмиране
Консултантска дейност по информационни технологии
Управление и обслужване на компютърни средства и системи
Други дейности в областта на информационните технологии
Обработка на данни; хостинг и подобни дейности
Технически изпитвания и анализи
Дейност на рекламни агенции
Специализирани дейности в областта на дизайна
Дейности в областта на фотографията
Туристическа агентска и операторска дейност
Дейности по почистване
Оформяне и поддържане на озеленени площи
Дейности по събиране на парични вземания и на финансова
информация
Ремонт на компютърна техника; на лични и домакински вещи
Пране и химическо чистене
Фризьорски и козметични услуги
Други персонални услуги; некласифицирани другаде

Вид на получателя Всички предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет
по схемата

EUR 6 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия, Заем/възстановяеми
аванси

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността
 
 



Цели Максимален
интензитет на

помощта в % или
Максимален размер

на помощта в
национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционни помощи за МСП (член 17) 50 %

Помощ за стартиращи предприятия (член 22) 1000000 %

Помощи за иновации в полза на МСП (член 28) 50 %

Помощи за обучение (член 31) 50 % 20 %

Помощи за наемане на работещи в неравностойно положение под
формата на субсидии за заплати (член 32)

50 %

Помощи за култура и опазване на културното наследство (член 53) 100 %

Инвестиционни помощи за местни инфраструктури (член. 56) 100 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


