
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 6. augusti 2008. aasta määrusega (EÜ)
nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse

ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (EMPs kohaldatav tekst) 
Abi number SA.41448 (2015/X)

Liikmesriik Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS) GORIZIA
Artikkel 107 lõige 3 punkt c

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

Abimeetme nimetus Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

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

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 02.03.2015 - 31.12.2020

Sektorid Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed
tegevused
Metsamajandus ja metsavarumine
Metalltoodete; masinate ja seadmete remont
Jäätmekogumine
Sõiduautode ja väikebusside müük
Muude mootorsõidukite müük
Mootorsõidukite hooldus ja remont
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük
Mootorrataste; nende osade ja lisaseadmete müük; hooldus ja remont
Põllumajandustoorme ja elusloomade hulgimüük
Toidukaupade; jookide ja tubakatoodete hulgimüük
Kodutarvete hulgimüük
Info- ja sidetehnika hulgimüük
Muude masinate; seadmete ja lisaseadmete hulgimüük
Muu spetsialiseeritud hulgimüük
Spetsialiseerimata hulgikaubandus
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes; kus on ülekaalus
toidukaubad; joogid ja tubakatooted
Muu jaemüük spetsialiseerimata kauplustes
Toidukaupade; jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud
kauplustes
Mootorkütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Info- ja sidetehnika jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Muude kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes
Jaemüük kioskites ja turgudel
Jaemüük väljaspool kauplusi; kioskeid ja turge
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad



Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
Hotellid ja muu sarnane majutus
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus
Laagriplatsid; vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid
Muu majutus
Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad
Toitlustamine üritustel jm toitlustamine
Jookide serveerimine
Programmeerimine
Arvutialased konsultatsioonid
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused
Andmetöötlus; veebihosting jms tegevused
Teimimine ja analüüs
Reklaamiagentuurid
Disainerite tegevus
Fotograafia
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus
Puhastustegevus
Maastiku hooldus ja korrashoid
Inkassoteenus ja krediidiinfo
Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus
Juuksuri- ja muu iluteenindus
Muu mujal liigitamata teenindus

Abisaaja liik Kõik firmad

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 6 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus, Laen / tagasimakstavad ettemaksed

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus

(%) või suurim
abisumma riigi

vääringus

VKEde soodustused
(%)

VKEdele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 17) 50 %

Idufirmadele antav abi (artikkel 22) 1000000 %

VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) 50 %

Koolitusabi (artikkel 31) 50 % 20 %

Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste
vormis antav abi (artikkel 32)

50 %



Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi
(artikkel 53)

100 %

Kohaliku taristu jaoks antav investeerimisabi (artikkel 56) 100 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


