
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της
Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή
των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.42882 (2015/X)

Κράτος μέλος Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS) BASILICATA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Χορηγούσα αρχή Regione Basilicata
Via Vincenzo verrastro n. 8
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Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale Pacchetti Integrati di
Agevolazioni (PIA)

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική
δημοσίευση)

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

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια -

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) Λοιπά ορυχεία και λατομεία
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Επεξεργασία λυμάτων
Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές
δοκιμές και αναλύσεις
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Άλλες επαγγελματικές; επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες απασχόλησης
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους
Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου; γραμματειακή υποστήριξη και άλλες
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον

Κατηγορία δικαιούχου Όλες οι επιχειρήσεις

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 65 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις σε
% 

Βιομηχανική έρευνα (άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β)) 50 % 20 %

Πειραματική ανάπτυξη (άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ)) 25 % 20 %

Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31) 50 % 20 %



 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=2995121&otype=1058&id=2995154


