
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.42882 (2015/X)

Členský stát Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) BASILICATA
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory Regione Basilicata
Via Vincenzo verrastro n. 8
www.regione.basilicata.it

Název opatření podpory Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale Pacchetti Integrati di
Agevolazioni (PIA)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní
úřední vyhlášení)

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

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání -

Dotyčná hospodářská odvětví Ostatní těžba a dobývání
Podpůrné činnosti při těžbě
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Činnosti související s odpadními vodami
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů
Zpracování odpadů k dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Vědecký výzkum a vývoj
Ostatní odborné; vědecké a technické činnosti
Činnosti související se zaměstnáním
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
Administrativní; kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Ústavní sociální péče

Kategorie příjemce Všechny podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu EUR 65 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků
Společenství
 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše podpory

v národní měně

Malé a střední podniky–
příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)) 50 % 20 %

Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)) 25 % 20 %

Podpora na vzdělávání (článek 31) 50 % 20 %

 
 



Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=2995121&otype=1058&id=2995154


