
Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.
august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88

(Generel gruppefritagelsesforordning) (EØS-relevant tekst)
Støtte nummer SA.41448 (2015/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS) GORIZIA
Artikel 107, stk. 3, litra c)

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

Støtteordningens navn Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den
officiellenationale bekendtgørelse)

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

Støtteordning Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed 02.03.2015 - 31.12.2020

Erhvervssektor(er) Serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst
Skovbrug og skovning
Reparation af jern- og metalvarer; maskiner og udstyr
Indsamling af affald
Salg af biler og lette motorkøretøjer
Salg af andre motorkøretøjer
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Salg; vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele
og tilbehør hertil
Engroshandel med landbrugsråvarer og levende dyr
Engroshandel med føde-; drikke- og tobaksvarer
Engroshandel med husholdningsartikler
Engroshandel med informations- og kommunikationsudstyr
Engroshandel med andre maskiner; andet udstyr og tilbehør
Anden specialiseret engroshandel
Ikke-specialiceret engroshandel
Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten
på føde-; drikke- og tobaksvarer
Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
Detailhandel med føde-; drikke- og tobaksvarer i specialforretninger
Servicestationer
Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr i
specialforretninger
Detailhandel med husholdningsudstyr i specialforretninger
Detailhandel med varer til kulturelle formål og til fritid i
specialforretninger
Detailhandel med andre varer i specialforretninger
Detailhandel fra stadepladser og markeder



Detailhandel fra stadepladser og markeder
Detailhandel undtagen fra forretninger; stadepladser og markeder
Serviceydelser i forbindelse med landtransport
Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
Campingpladser
Andre overnatningsfaciliteter
Restauranter og levering af mad ud af huset
Event catering og anden restaurationsvirksomhed
Caféer; værtshuse; diskoteker mv.
Computerprogrammering
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
Facility management
Anden itservicevirksomhed
Databehandling; webhosting og lignende serviceydelser;
Teknisk afprøvning og analyse
Reklamebureauer
Specialiseret designarbejde
Fotografisk virksomhed
Rejsebureauer og rejsearrangører
Renhold
Landskabspleje
Inkassovirksomhed og kreditoplysning
Reparation af computere og varer til personlig brug og
husholdningsbrug
Vaskerier og renserier
Frisør- og skønhedssaloner
Andre personlige serviceydelser i.a.n.

Støttemodtagerkategori Alle virksomheder

Ordningens planlagte samlede årlige budget EUR 6 (mio.)

For garantier - 

Støttens form (artikel 5) Tilskud/rentetilskud, Lån/Tilbagebetalingspligtige forskud

Henvisning til kommissionsbeslutning -

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

 
 
Mål Maksimal

støtteintensitet i %
eller Maksimalt

støttebeløb i national
valuta 

Små og mellemstore
virksomheder - tillæg i

%

Investeringsstøtte til SMV'er (artikel 17) 50 %

Støtte til nyetablerede virksomheder (artikel 22) 1000000 %

Etableringsstøtte til SMV'er (artikel 28) 50 %



Uddannelsesstøtte (artikel 31) 50 % 20 %

Støtte i form af løntilskud til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere
(artikel 32)

50 %

Støtte til kultur og bevarelse af kulturarv (artikel 53) 100 %

Investeringsstøtte til lokal infrastruktur (artikel 56) 100 %

 
 

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


