
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de
Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de

gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening ) (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.42882 (2015/X)

Lidstaat Italië

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) BASILICATA
Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit Regione Basilicata
Via Vincenzo verrastro n. 8
www.regione.basilicata.it

Benaming van de steunmaatregel Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale Pacchetti Integrati di
Agevolazioni (PIA)

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende
nationale officiële publicatie)

DGR n. 577 del 29/04/2015 pubblicata sul supplemento al Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 19 del primo maggio 2015.

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd -

Betrokken economische sector(en) Overige winning van delfstoffen
Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw
INDUSTRIE
Afvalwaterafvoer
Verwerking en verwijdering van afval
Terugwinning
Sanering en ander afvalbeheer
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
INFORMATIE EN COMMUNICATIE
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten
Arbeidsbemiddeling en personeelswerk
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en
overige zakelijke activiteiten
Tehuizen

Soort begunstigde Alle bedrijven

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling EUR 65 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen 

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %) of
maximum steunbedrag

(in nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 50 % 20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)) 25 % 20 %

Opleidingssteun (art. 31) 50 % 20 %

 
 



Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=2995121&otype=1058&id=2995154


