
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.42882 (2015/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) BASILICATA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul Regione Basilicata
Via Vincenzo verrastro n. 8
www.regione.basilicata.it

Denumirea măsurii de ajutor Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale Pacchetti Integrati di
Agevolazioni (PIA)

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială
naţională)

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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata -

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Alte activităţi extractive
Activităţi de servicii anexe extracţiei
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
Recuperare materialelor
Activităţi şi servicii de decontaminare
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
Cercetare-dezvoltare
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice
Activităţi de servicii privind forţa de muncă
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Activităţi de secretariat; servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor
Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială; cu cazare

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul
schemei de ajutor

EUR 65 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 50 % 20 %

Dezvoltare experimentală [articolul 25 alineatul (2) litera (c)] 25 % 20 %

Ajutoare pentru formare (articolul 31) 50 % 20 %

 



 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=2995121&otype=1058&id=2995154


