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A támogatási intézkedés jogcíme ECON - Ayudas destinadas a establecimientos comerciales,
mercantiles e industriales afectados por los incendios de octubre de
2017 en el ámbito de la competencia de la Consellería de
Economía, Empleo e Industria 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Orden conjunta de 27 de octubre de 2017 mediante la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas
previstas por el Decreto 102/2017, de 19 de octubre, de medidas
urgentes de ayuda para la reparación de daños causados por los
incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre
del año 2017 (Capítulo VI de la Orden-art. 20)

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2017.10.01 - 2018.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Húsfeldolgozás; -tartósítás; húskészítmény gyártása
Tejfeldolgozás
Pékáru; tésztafélék gyártása
Egyéb élelmiszer gyártása
Takarmány gyártása
Italgyártás
Textilszálak fonása
Textilszövés
Textilkikészítés
Egyéb textiláru gyártása
Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)
Szőrmecikk gyártása
Kötött; hurkolt cikk gyártása
Bőr; szőrme kikészítése; táskafélék; szíjazat gyártása
Lábbeligyártás
Fűrészárugyártás
Fa-; parafatermék; fonottáru gyártása
Papíripari rostanyag; papír gyártása
Papírtermék gyártása
Nyomdai tevékenység
Egyéb sokszorosítás
Vegyi alapanyag gyártása
Mezőgazdasági vegyi termék gyártása



Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
Festék; bevonóanyag gyártása
Tisztítószer; testápolási cikk gyártása
Egyéb vegyi termék gyártása
Vegyi szál gyártása
Gyógyszeralapanyag-gyártás
Gyógyszerkészítmény gyártása
Gumitermék gyártása
Műanyag termék gyártása
Üveg; üvegtermék gyártása
Tűzálló termék gyártása
Kerámia; agyag építőanyag gyártása
Porcelán; kerámiatermék gyártása
Cement-; mész-; gipszgyártás
Beton-; gipsz-; cementtermék gyártása
Kőmegmunkálás
Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
Vas-; acél-; vasötvözet-alapanyag gyártása
Acélcsőgyártás
Egyéb kohászati termék gyártása acélból
Nem vas fém alapanyag gyártása
Fémöntés
Fémszerkezet; -épületelem gyártása
Fűtési kazán; radiátor; fémtartály gyártása
Gőzkazán gyártása
Fegyver-; lőszergyártás
Fémalakítás; porkohászat
Fém felületkezelése; megmunkálása
Evőeszköz; szerszám; általános fémáru gyártása
Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
Elektronikai alkatrész; áramköri kártya gyártása
Számítógép; perifériás egység gyártása
Híradástechnikai berendezés gyártása
Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
Műszer-; óragyártás
Elektronikus orvosi berendezés gyártása
Optikai eszköz gyártása
Mágneses; optikai információhordozó gyártása
Villamos motor; áramfejlesztő; áramelosztó; -szabályozó készülék
gyártása
Akkumulátor; szárazelem gyártása
Vezeték; kábel; huzalozott eszköz gyártása
Villamos világítóeszköz gyártása
Háztartási készülék gyártása
Egyéb villamos berendezés gyártása
Általános rendeltetésű gép gyártása
Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
Mezőgazdasági; erdészeti gép gyártása
Szerszámgép-gyártás
Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
Közúti gépjármű gyártása
Gépjármű-karosszéria; pótkocsi gyártása
Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
Hajó; csónak gyártása
Vasúti; kötöttpályás jármű gyártása



Légi-; űrjármű gyártása
Katonai harcjármű gyártása
Egyéb jármű gyártása
Bútorgyártás
Ékszergyártás
Hangszergyártás
Sportszergyártás
Játékgyártás
Orvosi eszköz gyártása
M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység
Ipari gép; berendezés; eszköz javítása
Ipari gép; berendezés üzembe helyezése
Hulladékkezelés; -ártalmatlanítás
Hulladékanyag hasznosítása
Lakó- és nem lakó épület építése
Épületgépészeti szerelés
Befejező építés
Egyéb speciális szaképítés
Gépjármű-kereskedelem
Gépjárműjavítás; karbantartás
Gépjárműalkatrész-kereskedelem
Motorkerékpár; -alkatrész kereskedelme; javítása
Ügynöki nagykereskedelem
Mezőgazdasági nyersanyag; élőállat nagykereskedelme
Élelmiszer; ital; dohányáru nagykereskedelme
Háztartási cikk nagykereskedelme
Információtechnológiai; híradástechnikai termék nagykereskedelme
Egyéb gép; berendezés; tartozék nagykereskedelme
Egyéb szakosodott nagykereskedelem
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem
Élelmiszer-; ital-; dohányáru-kiskereskedelme
Gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
Információs; híradástechnikai termék kiskereskedelme
Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
Kulturális; szabadidős cikk bolti kiskereskedelme
Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
Piaci kiskereskedelem
Nem bolti; piaci kiskereskedelem
Helyközi vasúti személyszállítás
Vasúti áruszállítás
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Közúti áruszállítás; költöztetés
Csővezetékes szállítás
Tengeri személyszállítás
Tengeri áruszállítás
Belvízi személyszállítás
Belvízi áruszállítás
Légi személyszállítás
Légi áruszállítás
Raktározás; tárolás
Szállítást kiegészítő tevékenység
Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
Egyéb postai; futárpostai tevékenység
Szállodai szolgáltatás



Üdülési; egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Éttermi-; mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
Italszolgáltatás
Kiadói tevékenység
Szoftverkiadás
Film-; videó; televízióműsor gyártása
Hangfelvétel készítése; kiadása
Rádió műsorszolgáltatás
Televízióműsor összeállítása; szolgáltatása
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Egyéb távközlés
Információ-technológiai szolgáltatás
Világháló-portáli; adatfeldolgozási szolgáltatás
Egyéb információs szolgáltatás
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú; bérelt ingatlan bérbeadása; üzemeltetése
Ingatlanügynöki; -kezelési szolgáltatás
Számviteli; könyvvizsgálói; adószakértői tevékenység
Üzletviteli tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat; elemzés
Műszaki vizsgálat; elemzés
Természettudományi; műszaki kutatás; fejlesztés
Társadalomtudományi; humán kutatás; fejlesztés
Reklám
Piac-; közvélemény-kutatás
Divat-; formatervezés
Fényképészet
Fordítás; tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai; tudományos; műszaki tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Gépjárművkölcsönzés
Személyi használatú; háztartási cikk kölcsönzése;
Egyéb gép; tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Munkaközvetítés
Időszaki munkaerő közvetítése
Egyéb emberi erőforrás ellátás; -gazdálkodás
Utazásközvetítés; utazásszervezés
Egyéb foglalás
Személybiztonsági tevékenység
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Nyomozás
Építmény-üzemeltetés
Takarítás
Zöldterület-kezelés
Adminisztratív-; kiegészítő szolgáltatás
Telefoninformáció
Konferencia; kereskedelmi bemutató szervezése
Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
Járóbeteg-ellátás; fogorvosi ellátás



Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Bentlakásos; nem kórházi ápolás
Értelmi fogyatékos; mentális-; szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
Idősek; fogyatékosok bentlakásos ellátása
Egyéb bentlakásos ellátás
Alkotó-; művészeti-; szórakoztató tevékenység
Sporttevékenység
Egyéb szórakoztatás; szabadidős tevékenység
Számítógép; kommunikációs eszköz javítása
Személyi-; háztartási cikk javítása

A kedvezményezett típusa Összes cég

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 3 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén
 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására irányuló
támogatási programok (50. cikk)
 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioG0244-271017-2_es.html


