
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet

(általános csoportmentességi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.41448 (2015/X)

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) GORIZIA
107. cikk (3) bekezdés c) pont

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

A támogatási intézkedés jogcíme Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2015.03.02 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Mezőgazdasági-; betakarítást követő szolgáltatás
Erdőgazdálkodás
Ipari gép; berendezés; eszköz javítása
Hulladékgyűjtés
Személygépjármű-; könnyűgépjármű-kereskedelme
Egyéb gépjármű-kereskedelme
Gépjárműjavítás; karbantartás
Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Motorkerékpár; -alkatrész kereskedelme; javítása
Mezőgazdasági nyersanyag; élőállat nagykereskedelme
Élelmiszer; ital; dohányáru nagykereskedelme
Háztartási cikk nagykereskedelme
Információtechnológiai; híradástechnikai termék nagykereskedelme
Egyéb gép; berendezés; tartozék nagykereskedelme
Egyéb szakosodott nagykereskedelem
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Élelmiszer-; ital-; dohányáru-kiskereskedelme
Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
Információs; híradástechnikai termék kiskereskedelme
Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
Kulturális; szabadidős cikk bolti kiskereskedelme
Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
Piaci kiskereskedelem
Nem bolti; piaci kiskereskedelem
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Szállodai szolgáltatás
Üdülési; egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
Kempingszolgáltatás



Kempingszolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Éttermi-; mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Számítógépes programozás
Információtechnológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozási szolgáltatás
Műszaki vizsgálat; elemzés
Reklámügynöki tevékenység
Divat-; formatervezés
Fényképészet
Utazásközvetítés; utazásszervezés
Takarítás
Zöldterület-kezelés
Követelésbehajtás
Számítógép; személyi-; háztartási cikk javítása
Textil; szőrme mosása; tisztítása
Fodrászat; szépségápolás
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A kedvezményezett típusa Összes cég

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 6 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás,
Hitel/Visszafizetendő előlegek

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén
 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk) 50 %

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (22. cikk) 1000000 %

Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (28. cikk) 50 %

Képzési támogatás (31. cikk) 50 % 20 %

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás
formájában nyújtott támogatás (32. cikk)

50 %

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
(53. cikk)

100 %



Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (56. cikk) 100 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


