
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)
Номер на помощта SA.42882 (2015/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) BASILICATA
Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган Regione Basilicata
Via Vincenzo verrastro n. 8
www.regione.basilicata.it

Наименование на мярката за помощ Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale Pacchetti Integrati di
Agevolazioni (PIA)

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

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

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност -

Засегнат/и икономически сектор/и Добив на неметални материали и суровини
Спомагателни дейности в добива
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Събиране; отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Обработване и обезвреждане на отпадъци
Рециклиране на материали
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
Научноизследователска и развойна дейност
Други професионални дейности
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на
стопанската дейност
Медико-социални грижи с настаняване

Вид на получателя Всички предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата EUR 65 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

 
 
Цели Максимален интензитет

на помощта в % или
Максимален размер на
помощта в национална

валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква б)) 50 % 20 %

Експериментално развитие (член 25, параграф 2, буква в)) 25 % 20 %

Помощи за обучение (член 31) 50 % 20 %



 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=2995121&otype=1058&id=2995154


