
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.44803 (2016/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 44 40127 Bologna
www.regione.emilia-romagna.it

Denumirea măsurii de ajutor POR FESR 2014-2020 Azione. 3.4.1. Bando per progetti di
promozione dell''export per imprese non esportatrici

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 16.05.2016 - 31.12.2018

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică; gaze; apă
caldă şi aer condiţionat
Captarea; tratarea şi distribuţia apei
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea; tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare
a materialelor reciclabile
Activităţi şi servicii de decontaminare
Construcţii de clădiri
Lucrări de geniu civil
Lucrări speciale de construcţii
TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
ACTIVITĂŢI PROFESIONALE; ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Tipul de beneficiar Întreprinderi mici şi mijlocii

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 10 3260 (în milioane)

Pentru garanţii - 

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

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 - EUR 10.33 (în milioane)



 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoarele pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 18) 50 %

Ajutoarele destinate IMM-urilor pentru participarea la târguri (articolul
19)

50 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/progetti%20promozione%20export


