
Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008 (2008.
gada 6. augusts), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.

pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.41448 (2015/X)

Dalībvalsts Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) GORIZIA
107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

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

Atbalsta pasākuma nosaukums Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 02.03.2015 - 31.12.2020

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas
novākšanas
Mežsaimniecība un mežizstrāde
Metāla izstrādājumu; mehānismu un iekārtu remonts
Atkritumu savākšana
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana
Citu automobiļu pārdošana
Automobiļu apkope un remonts
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība
Motociklu; to detaļu un piederumu pārdošana; apkope un remonts
Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība
Pārtikas; dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība
Citu mašīnu; iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
Cita veida specializētā vairumtirdzniecība
Nespecializētā vairumtirdzniecība
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos; kuros galvenokārt
pārdod pārtikas preces; dzērienus vai tabaku
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
Pārtikas; dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu
mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos
veikalos
Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība
specializētajos veikalos
Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos



Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
Mazumtirdzniecība stendos un tirgos
Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem; stendiem un tirgiem
Sauszemes transporta palīgdarbības
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
Kempingu; atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo
autopiekabju laukumu darbība
Pārējo apmešanās vietu darbība
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas
pakalpojumu darbības
Bāru darbība
Datorprogrammēšana
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
Datu apstrāde; uzturēšana un ar to saistītās darbības
Tehniskā pārbaude un analīze
Reklāmas aģentūru darbība
Specializētie projektēšanas darbi
Fotopakalpojumi
Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi
Uzkopšanas darbības
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi
Datoru; individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības
piederumu remonts
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi

Saņēmēja veids Visi uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada
budžets

EUR 6 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija, Aizdevums/atmaksājams avanss

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas
fondiem
 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ieguldījumu atbalsts MVU (17. pants) 50 %

Darbības sākšanas atbalsts (22. pants) 1000000 %



Inovācijas atbalsts MVU (28. pants) 50 %

Atbalsts mācībām (31. pants) 50 % 20 %

Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā,
piešķirot subsīdijas algām (32. pants)

50 %

Atbalsts kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai
(53. pants)

100 %

Ieguldījumu atbalsts vietēja līmeņa infrastruktūrai (56. pants) 100 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


