
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на
Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и

108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.44869 (2016/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Неподпомагани области

Предоставящ орган Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

Наименование на мярката за помощ POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Национално правно основание (позоваване на съответната
национална официална публикация)

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

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 31.03.2016 - 31.12.2018

Засегнат/и икономически сектор/и Добив на строителни и декоративни скални материали; варовик; суров гипс;
креда; доломит и шисти
Добив на трошен камък; чакъл и пясък; добив на глина и каолин
Добив на други неметални материали и суровини; некласифицирани другаде
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Производство на електрическа енергия
Пренос на електрическа енергия
Разпределение на електрическа енергия
Разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи
Производство и разпределение на топлинна енергия
Събиране; пречистване и доставяне на води
Събиране; отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Строителство на сгради
Строителство на съоръжения
Специализирани строителни дейности
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети; техническо
обслужване и ремонт
Търговия на едро; без търговията с автомобили и мотоциклети
Търговия на дребно; без търговията с автомобили и мотоциклети
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
Ресторантьорство
Издателска дейност
Производство на филми и телевизионни предавания; звукозаписване и
издаване на музика
Радио- и телевизионна дейност
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии
Информационни услуги
Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на
управлението
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
Научноизследователска и развойна дейност
Рекламна дейност и проучване на пазари
Други професионални дейности
Ветеринарномедицинска дейност
Други дейности; свързани с пътувания и резервации
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на
стопанската дейност
Държавно управление
Образование



Образование
Хуманно здравеопазване
Медико-социални грижи с настаняване
Социална работа без настаняване за възрастни лица и хора с увреждания
Артистична и творческа дейност
Други дейности в областта на културата
Спортни и други дейности; свързани с развлечения и отдих
Други персонални услуги

Вид на получателя Всички предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата EUR 12 0000 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на Общността Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (в млн.)

 
 
Цели Максимален интензитет

на помощта в % или
Максимален размер на
помощта в национална

валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква б)) 50 % 10 %

Експериментално развитие (член 25, параграф 2, буква в)) 25 % 10 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


