
Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av
den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt

artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.41448 (2015/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) GORIZIA
Artikel 107.3 b

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

Stödåtgärdens titel Legge 27.12.1975, n. 700 - Norme di attuazione Servizi e
Commercio

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

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

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 02.03.2015 - 31.12.2020

Berörda ekonomiska sektorer Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter
Skogsbruk
Reparation av metallvaror; maskiner och apparater
Insamling av avfall
Handel med personbilar och lätta motorfordon
Handel med andra motorfordon utom motorcyklar
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till
motorfordon utom motorcyklar
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och
tillbehör
Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur
Partihandel med livsmedel; drycker och tobak
Partihandel med hushållsvaror
Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning
Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning
Annan specialiserad partihandel
Övrig partihandel
Detaljhandel med brett sortiment; mest livsmedel; drycker och tobak
Annan detaljhandel med brett sortiment
Specialiserad butikshandel med livsmedel; drycker och tobak
Specialiserad detaljhandel med drivmedel
Specialiserad butikshandel med informations- och
kommunikationsutrustning
Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd
Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar
Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror
Torg- och marknadshandel
Detaljhandel; ej i butik; på torg eller marknad
Stödtjänster till landtransport



Stödtjänster till landtransport
Hotellverksamhet
Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering
Campingplatsverksamhet
Annan logiverksamhet
Restaurangverksamhet
Cateringverksamhet
Barverksamhet
Dataprogrammering
Datakonsultverksamhet
Datordrifttjänster
Andra IT- och datatjänster
Databehandling; hosting o.d.
Teknisk provning och analys
Reklambyråverksamhet o.d.
Specialiserad designverksamhet
Fotoverksamhet
Resetjänster
Rengöring och lokalvård
Skötsel och underhåll av grönytor
Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
Reparation av datorer; hushållsartiklar och personliga artiklar
Tvätteriverksamhet
Hår- och skönhetsvård
Diverse övriga konsumenttjänster

Typ av stödmottagare Samtliga företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras
enligt ordningen

EUR 6 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention, Lån/Återbetalningspliktiga förskott

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

 
 
Mål Högsta tillåtna

stödnivå i % eller
högsta tillåtna

stödbelopp i nationell
valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Investeringsstöd till små och medelstora företag (art. 17) 50 %

Stöd till nystartade företag (art. 22) 1000000 %

Innovationsstöd till små och medelstora företag (art. 28) 50 %

Stöd till utbildning (art. 31) 50 % 20 %

Stöd i form av lönesubventioner för rekrytering av arbetstagare med
sämre förutsättningar (art. 32)

50 %



Stöd till kultur och bevarande av kulturarvet (art. 53) 100 %

Investeringsstöd för lokal infrastruktur (art. 56) 100 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
http://www.go.camcom.gov.it/allegati/pdf/fondogorizia/norme_attuaz_L700_comm_servizi.pdf


