
Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament
tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas- 6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala

kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skond l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Test
b’relevanza għaż-ŻEE)

Numru ta' l-għajnuna SA.41448 (2015/X)

Stat Membru L-Italja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS) GORIZIA
Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia
Via Francesco Crispi, 10, 34170 Gorizia
http://www.go.camcom.gov.it/index.cfm

Titolu tal-miżura tal-għajnuna Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Bażi legali nazzjonali (Riferenza
għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

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

Tip ta' miżura Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul 02.03.2015 - 31.12.2020

Settur(i) ekonomiċi konċernati Attivitajiet ta' sostenn għall-agrikoltura u attivitajiet ta' wara l-ħsad
Forestrija u qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam
Tiswija ta' prodotti; makkinarju u tagħmir tal-metall iffabbrikat
Ġbir ta' skart
Bejgħ ta' karozzi u vetturi żgħar bil-mutur
Bejgħ ta' vetturi oħra bil-mutur
Manutenzjoni u tiswija ta' vetturi bil-mutur
Negozju bl-ingrossa ta' parts u aċċessorji ta' vetturi bil-mutur
Bejgħ; manutenzjoni u tiswija ta' muturi u ta' parts relatati u
aċċessorji
Bejgħ bl-ingrossa ta' materja prima agrikola u annimali ħajja
Bejgħ bl-ingrossa ta' ikel; xorb u tabakk
Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti għad-dar
Bejgħ bl-ingrossa ta' tagħmir ta' l-informatika u tal-komunikazzjoni
Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju; tagħmir u provvisti oħra
Bejgħ ieħor speċjalizzat bl-ingrossa
Negozju bl-ingrossa mhux speċjalizzat
Bejgħ bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati fejn jiddomina
ikel; xorb jew tabakk
Bejgħ ieħor bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati
Bejgħ bl-imnut ta' ikel; xorb u tabakk minn ħwienet speċjalizzati
Bejgħ bl-imnut ta' fjuwil awtomotiv minn ħwienet speċjalizzati
Bejgħ bl-imnut ta' tagħmir ta' l-informatika u l-komunikazzjoni
minn ħwienet speċjalizzati
Bejgħ bl-imnut ta' tagħmir ieħor għad-dar minn ħwienet speċjalizzati
Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti kulturali u ta' rikrekreazzjoni minn
ħwienet speċjalizzati
Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti oħra minn ħwienet speċjalizzati
Bejgħ bl-imnut permezz ta' tilari u swieq



Bejgħ bl-imnut permezz ta' tilari u swieq
Bejgħ bl-imnut mhux minn tilari jew swieq
Attivitajiet ta' servizz minn ħwienet speċjalizzati inċidentali
għat-trasport bl-art
Lukandi u akkomodazzjoni simili
Akkomodazzjoni għal vaganza u għal waqfiet qosra oħra
Postijiet għall-kampeġġ; parkeġġi għal vetturi ta' rikreazzjoni u
parkeġġi għal trejlers
Akkomodazzjoni oħra
Ristoranti u attivitajiet mobbli ta' servizz ta' ikel
Attivitajiet ta' forniment ta' ikel u ta' servizzi oħra ta' ikel
Attivitajiet ta' servizz ta' xorb
Attivitajiet ta' programmar ta' kompjuters
Attivitajiet ta' konsulenza marbuta mal-kompjuter
Attivitajiet ta' ġestjoni ta' faċilitajiet tal-kompjuter
Attivitajiet oħra ta' teknoloġija ta' l-informatika u ta' servizzi
tal-kompjuter
Ipproċessar ta' data; hosting u attivitajiet relatati
Testijiet tekniċi u analiżi
Aġenziji ta' riklamar
Attivitajiet speċjali ta' disinn
Attivitajiet fotografiċi
Attivitajiet ta' aġenzija ta' l-ivjaġġar u operaturi tal-vjaġġi
Attivitajiet ta' tindif
Attivitajiet ta' servizz ta' kura tal-pajsaġġ
Attivitajiet ta' aġenziji għall-irkupru u uffiċċji ta' kreditu
Tiswija ta' kompjuters u oġġetti personali u għad-dar
Ħasil u tindif (dry-cleaning) ta' prodotti tat-tessuti u tal-fer
Hairdressing u trattament kożmetiku ieħor
Attivitajiet oħra ta' servizz personali n.e.c.

Tip ta' benefiċarju Il-Kumpaniji Kollha

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat
taħt l-iskema

EUR 6 (f'miljuni)

Għal garanziji - 

Strument tal-għajnuna (Art. 5) Għotja/Sussidju fuq ir-rata tal-imgħax, Self/Avvanzi li jitħallsu lura

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni -

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

 
 
Għanijiet Intensità massima ta’

l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu

ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna għall-investiment għall-SMEs (l-Art.17) 50 %

Għajnuna għall-bidu ta' negozju 1000000 %



Għajnuna għall-innovazzjoni għall-SMEs (l-Art.28) 50 %

Għajnuna għat-taħriġ (l-Art.31) 50 % 20 %

Għajnuna għar-reklutaġġ ta' ħaddiema żvantaġġati f'forma ta' sussidji
tal-pagi (L-Art.32)

50 %

Għajnuna għall-kultura u l-konservazzjoni tal-patrimonju (l-Art.53) 100 %

Għajnuna għall-investiment għal infrastrutturi lokali (l-Art.56) 100 %

 
 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


