Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6.
srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se
společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory
SA.39995 (2014/X)
Členský stát

Malta

Referenční číslo přidělené v členském státě

SAMB/84/2014

Název regionu (podle NUTS)

Název opatření podpory

Malta
Čl. 107 odst. 3 písm. c)
Malta Enterprise
Gwardamangia Hill, Pieta’, MEC 0001, Malta
www.maltaenterprise.com
R&D Feasibility Studies 2014 - 2020

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)
Typ opatření

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

Poskytovatel podpory

Změna stávajícího opatření podpory
Doba trvání

01.11.2014 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Programování
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Vědecký výzkum a vývoj
Ostatní odborné; vědecké a technické činnosti
Shromažďování; úprava a rozvod vody
Sběr; příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k
dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
Vydávání softwaru
Činnosti v oblasti filmů; videozáznamů a televizních programů;
pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Zdravotní péče
Průzkum trhu a veřejného mínění
Umělecká tvorba
MSP,velký podnik

Kategorie příjemce
Celková roční částka rozpočtu plánovaného v
rámci režimu
V rámci záruk

EUR 0,25 (v milionech)

Nástroj podpory (článek 5)

Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise

-

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

-

Cíle

Studie proveditelnosti (čl. 25 odst. 2 písm. d))

Maximální intenzita
Malé a střední
podpory v % nebo podniky– příplatky v
maximální výše
%
podpory v národní
měně
50 %
20 %

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
www.maltaenterprise.com

