
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.44803 (2016/X)

Členský stát Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Oblasti, které nemají nárok na podporu 

Poskytovatel podpory Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro 44 40127 Bologna
www.regione.emilia-romagna.it

Název opatření podpory POR FESR 2014-2020 Azione. 3.4.1. Bando per progetti di
promozione dell''export per imprese non esportatrici

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 16.05.2016 - 31.12.2018

Dotyčná hospodářská odvětví ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Dodávání elektřiny; plynu; páry a klimatizovaného vzduchu
Shromažďování; úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Sběr; příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k
dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
Výstavba budov
Inženýrské stavitelství
Specializované stavební činnosti
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
ODBORNÉ; VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Kategorie příjemce Malé a střední podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

EUR 10 3260 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

POR FESR Emilia Romagna 2014-2020 - EUR 10.33 (v milionech)

 



 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků
(článek 17)

50 %

Podpora na účast malých a středních podniků na veletrzích (článek 18) 50 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/progetti%20promozione%20export


