
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.44803 (2016/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 44 40127 Bologna
www.regione.emilia-romagna.it

Nazwa środka pomocy POR FESR 2014-2020 Azione. 3.4.1. Bando per progetti di
promozione dell''export per imprese non esportatrici

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione europea C(2015) 928 del 12
febbraio 2015; Delibera di Giunta Regionale n. 18 del 18 gennaio
2016

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 16.05.2016 - 31.12.2018

Sektor(y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną; gaz; parę
wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Pobór; uzdatnianie i dostarczanie wody
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Działalność związana ze zbieraniem; przetwarzaniem i
unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z
gospodarką odpadami
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
Roboty budowlane specjalistyczne
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
INFORMACJA I KOMUNIKACJA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA; NAUKOWA I
TECHNICZNA
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

Rodzaj beneficjenta Małe i średnie przedsiębiorstwa

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 10 3260 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -



W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 - EUR 10.33 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18) 50 %

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 19) 50 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/progetti%20promozione%20export


