
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie Komisji (WE) nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu

(ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.42882 (2015/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) BASILICATA
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc Regione Basilicata
Via Vincenzo verrastro n. 8
www.regione.basilicata.it

Nazwa środka pomocy Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale Pacchetti Integrati di
Agevolazioni (PIA)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego
promulgatora krajowego)

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

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy -

Sektor(y) gospodarki Górnictwo i wydobywanie pozostałe
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
Odzysk surowców
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką
odpadami
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
Badania naukowe i prace rozwojowe
Działalność profesjonalna; naukowa i techniczna; pozostała
Działalność związana z zatrudnieniem
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem

Rodzaj beneficjenta Wszystkie przedsiębiorstwa

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy EUR 65 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych 

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy w
% lub maksymalna kwota

pomocy w walucie
krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 25 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25 ust. 2 lit. c)) 25 % 20 %



Pomoc szkoleniowa (art. 31) 50 % 20 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=2995121&otype=1058&id=2995154


