Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент
(ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за
съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово
освобождаване) (Текст от значение за ЕИП)
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Предоставящ орган

Наименование на мярката за помощ

Национално правно основание (позоваване на Assistance for Research and Development and Innovation
съответната национална официална публикация)Regulations (S.L. 463.05).
Вид на мярката
Схема
Изменение на съществуваща мярка за помощ
Продължителност

01.11.2014 - 31.12.2020

Засегнат/и икономически сектор/и

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Компютърно програмиране
Обработка на данни; хостинг и подобни дейности
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания
и анализи
Научноизследователска и развойна дейност
Други професионални дейности
Събиране; пречистване и доставяне на води
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на
материали
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Научноизследователска и развойна дейност в областта на
биотехнологиите
Издаване на програмни продукти
Производство на филми и телевизионни предавания;
звукозаписване и издаване на музика
Хуманно здравеопазване
Проучване на пазари и изследване на общественото мнение
Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
МСП,голямо предприятие

Вид на получателя

Общ годишен размер на планирания бюджет по EUR 0,25 (в млн.)
схемата
За гаранции
Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията

-

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

Цели

Проучвания за осъществимост (член 25, параграф 2, буква г))

Максимален Бонуси за МСП в %
интензитет на
помощта в % или
Максимален размер
на помощта в
национална валута
50 %
20 %

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
www.maltaenterprise.com

