
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti 6 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o
800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla myönnetystä valtiontuesta

Tuen numero SA.41448 (2015/X)

Jäsenvaltio Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS) GORIZIA
107 artiklan 3 kohdan c alakohta

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

Tukitoimenpiteen nimike Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan
julkaisuviite) 

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

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 02.03.2015 - 31.12.2020

Toimiala(t) Maataloutta palveleva toiminta
Metsätalous ja puunkorjuu
Metallituotteiden; teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja
huolto
Jätteen keruu
Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen kauppa
Muiden moottoriajoneuvojen myynti
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (pl. moottoripyörät)
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa
Moottoripyörien sekä niiden osien ja varusteiden myynti; huolto ja
korjaus
Maatalousperäisten raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa
Elintarvikkeiden; juomien ja tupakan tukkukauppa
Taloustavaroiden tukkukauppa
Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa
Muiden koneiden; laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
Muu erikoistunut tukkukauppa
Muu tukkukauppa
Elintarvikkeiden; juomien ja tupakan erikoistumaton vähittäiskauppa
Muu vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä
Elintarvikkeiden; juomien ja tupakan vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä
Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa
Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä
Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa
erikoismyymälöissä
Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä
Tori- ja markkinakauppa



Tori- ja markkinakauppa
Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja
markkinakauppa)
Maaliikennettä palveleva toiminta
Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet
Lomakylät; retkeilymajat yms. majoitus
Leirintäalueet; asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet
Muu majoitus
Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
Ateriapalvelut ja muut ravitsemispalvelut
Baarit ja kahvilat
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
Tietojenkäsittely; palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
Tekninen testaus ja analysointi
Mainostoimistot ja mainospalvelu
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu
Valokuvaustoiminta
Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta
Siivouspalvelut
Maisemanhoitopalvelut
Perintä- ja luottotietopalvelut
Tietokoneiden; henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
Pesulapalvelut
Kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut
Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut

Tuensaajatyyppi Kaikki yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 6 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki, Laina / Takaisinmaksettavat ennakot

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta 

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Pk-yrityksille myönnettävä investointituki (17 artikla) 50 %

Käynnistystuki (22 artikla) 1000000 %

Pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki (28 artikla) 50 %



Koulutustuki (31 artikla) 50 % 20 %

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epäedullisessa asemassa
olevien työntekijöiden työhönottoon (32 artikla)

50 %

Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (53 artikla) 100 %

Paikallisille infrastruktuureille myönnettävä investointituki (56
artikla)

100 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


