
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr.
800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en

88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene
groepsvrijstellingsverordening ) (Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel SA.41448 (2015/X)

Lidstaat Italië

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) GORIZIA
Artikel 107, lid 3, onder c)

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

Benaming van de steunmaatregel Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 02.03.2015 - 31.12.2020

Betrokken economische sector(en) Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw;
activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
Bosbouw en de exploitatie van bossen
Reparatie van producten van metaal; machines en apparaten
Inzameling van afval
Handel in personenauto's en andere lichte auto's
Handel in andere auto's
Onderhoud en reparatie van auto's
Groothandel in delen en toebehoren van auto's
Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en
toebehoren van motorfietsen
Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
Groothandel in voedings- en genotmiddelen
Groothandel in consumentenartikelen
Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
Overige gespecialiseerde groothandel
Niet-gespecialiseerde groothandel
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en
genotmiddelen overheersen
Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde
winkels
Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde
winkels
Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde
winkels



winkels
Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
Markt- en straathandel
Detailhandel; niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Diensten in verband met vervoer te land
Hotels en dergelijke accommodatie
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
Kampeer- en caravanterreinen
Overige accommodatie
Restaurants en mobiele eetgelegenheden
Catering en overige eetgelegenheden
Drinkgelegenheden
Schrijven van computerprogramma's
Computerconsultancy-activiteiten
Beheer van computerfaciliteiten
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer
Gegevensverwerking; webhosting en aanverwante activiteiten
Technische testen en toetsen
Reclamebureaus
Gespecialiseerde designers
Fotografen
Reisbureaus en reisorganisatoren
Reiniging
Landschapsverzorging
Incasso- en kredietbureaus
Reparatie van computers en consumentenartikelen
Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten
Haar- en schoonheidsverzorging
Overige persoonlijke diensten; n.e.g.

Soort begunstigde Alle bedrijven

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 6 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie, Lening/terug betaalbaar voorschot

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen 

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Investeringssteun voor kmo's (art. 17) 50 %

Starterssteun (art. 22) 1000000 %



Innovatiesteun voor kmo's (art. 28) 50 %

Opleidingssteun (art. 31) 50 % 20 %

Steun in de vorm van loonsubsidies t.b.v. de indienstneming van
kwetsbare werknemers (art. 32)

50 %

Steun voor cultuur en instandhouding erfgoed (art. 53) 100 %

Investeringssteun t.b.v. lokale infrastructuurvoorzieningen (art. 56) 100 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


