
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci SA.44869 (2016/X)

Členský štát Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Nepodporované oblasti

Orgán poskytujúci pomoc Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

Názov opatrenia pomoci POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

POR FESR 2014-2020 approvato con Decisione di Esecuzione della
Commissione europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015; Delibera Giunta
regionale n. 773 del 29 giugno 2015

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 31.03.2016 - 31.12.2018

Príslušné odvetvia hospodárstva Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa; vápenca; sadrovca; kriedy a
bridlice
Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
Iná ťažba a dobývanie i. n.
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba elektriny
Prenos elektriny
Rozvod elektriny
Rozvod plynných palív potrubím
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Zber; úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber; spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Veľkoobchod; okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod; okrem motorových vozidiel a motocyklov
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Nakladateľské činnosti
Výroba filmov; videozáznamov a televíznych programov; príprava a
zverejňovanie zvukových nahrávok
Výroba a vysielanie programov
Telekomunikácie
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné; vedecké a technické činnosti
Veterinárne činnosti
Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
Činnosti súvisiace s údržbou budov a krajinnou úpravou
Administratívne; pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania pre staršie osoby a osoby so zdravotným
postihnutím



postihnutím
Tvorivé; umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc; archívov; múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Športové; zábavné a rekreačné činnosti
Ostatné osobné služby

Typ príjemcu Všetky podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy
pomoci

EUR 12 0000 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška pomoci

v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 50 % 10 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 25 % 10 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


