
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nostermos do Regulamento (CE) n. o 800/2008 da
Comissão, de 6 de Agosto de 2008 , que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos

87. o e 88. o do Tratado (Regulamento geral de isenção por categoria) (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.42882 (2015/X)

Estado-Membro Itália

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) BASILICATA
N.º 3, alínea c), do artigo 107.º

Entidade que concede o auxílio Regione Basilicata
Via Vincenzo verrastro n. 8
www.regione.basilicata.it

Título da medida de auxílio Avviso Pubblico Piani di Sviluppo Industriale Pacchetti Integrati di
Agevolazioni (PIA)

Base jurídica nacional (referência à publicação oficial
nacional relevante)

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

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração -

Sector(es) económico(s) abrangido(s) Outras indústrias extractivas
Actividades de serviços de apoio às indústrias extractivas
INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS
Recolha e tratamento de águas residuais
Tratamento e eliminação de resíduos
Recuperação de materiais
Actividades de despoluição e outros serviços de gestão de resíduos
Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Actividades de arquitectura e de engenharia; actividades de ensaios e análises
técnicas
Investigação científica e desenvolvimento
Outras actividades de consultoria; científicas; técnicas e similares
Actividades de emprego
Actividades dos serviços relacionados com edifícios e plantação e manutenção
de jardins
Actividades de serviços adminstrativos e de apoio aos negócios
Actividades de cuidados de saúde com alojamento

Tipo de beneficiário Todas as empresas

Montante global anual do orçamento previsto no âmbito do
regime

EUR 65 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários

 
 
Objectivos Intensidade máxima de

auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em %

Investigação industrial [art. 25.º, n.º 2, alínea b)] 50 % 20 %

Desenvolvimento experimental [art. 25.º, n.º 2, alínea c)] 25 % 20 %

Auxílios à formação (art. 31.º) 50 % 20 %



 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=2995121&otype=1058&id=2995154


