Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr.
800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în
aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (Text cu relevanță
pentru SEE)
Număr ajutor
SA.39995 (2014/X)
Stat membru

Malta

Numărul de referință al statului membru

SAMB/84/2014

Numele regiunii (NUTS)

Denumirea măsurii de ajutor

Malta
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)
Malta Enterprise
Gwardamangia Hill, Pieta’, MEC 0001, Malta
www.maltaenterprise.com
R&D Feasibility Studies 2014 - 2020

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)
Tipul măsurii

Assistance for Research and Development and Innovation
Regulations (S.L. 463.05).
Schemă

Autoritatea care acordă ajutorul

Modificarea unei măsuri de ajutor existente
Durata

01.11.2014 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat
client)
Prelucrarea datelor; administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză
tehnică
Cercetare-dezvoltare
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice
Captarea; tratarea şi distribuţia apei
Colectarea; tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare
a materialelor reciclabile
Activităţi şi servicii de decontaminare
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Activităţi de editare a produselor software
Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de
televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Activităţi referitoare la sănătatea umană
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
Activităţi de creaţie artistică
IMM,întreprindere mare

Tipul de beneficiar
Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor
Pentru garanţii

EUR 0,25 (în milioane)

Instrumentul de ajutor (articolul 5)

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

-

Trimitere la decizia Comisiei

-

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare

Obiective

Studii de fezabilitate [articolul 25 alineatul (2) litera (d)]

Intensitatea maximă a
ajutorului în % sau
valoarea maximă a
ajutorului în moneda
naţională
50 %

Link către textul integral al măsurii de ajutor
www.maltaenterprise.com

Prime pentru
IMM-uri în %

20 %

