
Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr.
800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în
aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (Text cu relevanță

pentru SEE)
Număr ajutor SA.41448 (2015/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) GORIZIA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

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

Denumirea măsurii de ajutor Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 02.03.2015 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
Silvicultură şi exploatare forestieră
Repararea articolelor fabricate din metal; repararea maşinilor şi
echipamentelor
Colectarea deşeurilor
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3;5 tone)
Comerţ cu alte autovehicule
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Comerţ cu motociclete; piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi
repararea motocicletelor
Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
Comerţ cu ridicata al produselor alimentare; al băuturilor şi al
tutunului
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
Comerţ cu ridicata al altor maşini; echipamente şi furnituri
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
Comerţ cu ridicata nespecializat
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; cu vânzare
predominantă de produse alimentare; băuturi şi tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; cu vânzare
predominantă de produse nealimentare
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare; băuturilor şi al
produselor din tutun; în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în
magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de
telecomunicaţii în magazine specializate



telecomunicaţii în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice; în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative; în magazine
specializate
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri; în magazine specializate
Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri; chioşcuri şi pieţe
Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine; standuri;
chioşcuri şi pieţe
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Parcuri pentru rulote; campinguri şi tabere
Alte servicii de cazare
Restaurante
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii
de alimentaţie
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat
client)
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de
calcul
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 
Prelucrarea datelor; administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi de testări şi analize tehnice
Activităţi ale agenţiilor de publicitate
Activităţi de design specializat
Activităţi fotografice
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor
Activităţi de curăţenie
Activităţi de înteţinere peisagistică 
Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de
raportare a creditului
Reparaţii de calculatoare; de articole personale şi de uz gospodăresc
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din
blană
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Alte activităţi de servicii n.c.a.

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 6 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii, Împrumut/avansuri
rambursabile

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 



Obiective Intensitatea maximă a
ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoarele pentru investiții destinate IMM-urilor (articolul 17) 50 %

Ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate (articolul 22) 1000000 %

Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor (articolul 28) 50 %

Ajutoare pentru formare (articolul 31) 50 % 20 %

Ajutoare pentru recrutarea de lucrători defavorizați acordate sub formă
de subvenții salariale (articolul 32)

50 %

Ajutoare pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului
(articolul 53)

100 %

Ajutoare pentru investiții în infrastructurile locale (articolul 56) 100 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


