
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.44869 (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
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

Denumirea măsurii de ajutor POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială
naţională)

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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 31.03.2016 - 31.12.2018

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii; extracţia pietrei
calcaroase; ghipsului; cretei şi a ardeziei
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Alte activităţi extractive n.c.a.
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Producţia de energie electrică
Transportul energiei electrice
Distribuţia energiei electrice
Distribuţia combustibililor gazoşi; prin conducte
Furnizarea de abur 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
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a
motocicletelor
Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi motociclete 
Comerţ cu amănuntul; cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
Activităţi de editare
Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de televiziune;
înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
Telecomunicaţii
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi de servicii informatice
Activităţi ale direcţiilor(centralelor); birourilor administrative centralizate;
activităţi de management şi de consultanţă în management
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
Cercetare-dezvoltare
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice
Activităţi veterinare
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Activităţi de secretariat; servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public



Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
Învăţământ
Activităţi referitoare la sănătatea umană
Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială; cu cazare
Activităţi de asistenţă socială; fără cazare; pentru bătrâni şi pentru persoane aflate
în incapacitate de a se îngriji singure
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
Activităţi ale bibliotecilor; arhivelor; muzeelor şi alte activităţi culturale
Activităţi spotive; recreative şi distractive
Alte activităţi de servicii

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul
schemei de ajutor

EUR 12 0000 (în milioane)

Pentru garanţii - 

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

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în %

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 50 % 10 %

Dezvoltare experimentală [articolul 25 alineatul (2) litera (c)] 25 % 10 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


