
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami

támogatásokról
Támogatás száma SA.44869 (2016/X)

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Nem támogatott területek

A támogatást odaítélő hatóság Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

A támogatási intézkedés jogcíme POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent
támogatás elérhetősége)

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

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2016.03.31 - 2018.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Kőfejtés; gipsz; kréta bányászata
Kavics-; homok-; agyagbányászat
Egyéb m.n.s. bányászat
FELDOLGOZÓIPAR
Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-szállítás
Villamosenergia-elosztás
Gázelosztás
Gőzellátás; légkondicionálás
Víztermelés; -kezelés; -ellátás
Szennyvíz gyűjtése; kezelése
Hulladékgazdálkodás
Szennyeződésmentesítés; egyéb hulladékkezelés
Épületek építése
Egyéb építmény építése
Speciális szaképítés
Gépjármű-; motorkerékpár kereskedeleme; javítása
Nagykereskedelem (kivéve: jármű; motorkerékpár)
Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű; motorkerékpár)
Raktározás; szállítást kiegészítő tevékenység
Vendéglátás
Kiadói tevékenység
Film; videó gyártás; televízióműsor gyártása; hangfelvétel kiadás
Műsorösszeállítás; műsorszolgáltatás
Távközlés
Információ-technológiai szolgáltatás
Információs szolgáltatás
Üzletvezetési; vezetői tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat; elemzés
Tudományos kutatás; fejlesztés
Reklám; piackutatás
Egyéb szakmai; tudományos; műszaki tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Egyéb foglalás
Építmény üzemeltetés; zöldterület-kezelés
Adminisztratív-; kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
Közigazgatás; védelem; kötelező társadalombiztosítás
Oktatás
Humán-egészségügyi ellátás
Bentlakásos; nem kórházi ápolás
Idősek; fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Alkotó-; művészeti-; szórakoztató tevékenység
Könyvtári; levéltári; múzeumi; egyéb kulturális tevékenység



Könyvtári; levéltári; múzeumi; egyéb kulturális tevékenység
Sport-; szórakoztató-; szabadidős tevékenység
Egyéb személyi szolgáltatás

A kedvezményezett típusa Összes cég

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési
összeg

EUR 12 0000 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Alkalmazott kutatás (a 25. cikk (2) bekezdésének b) pontja) 50 % 10 %

Kísérleti fejlesztés (a 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja) 25 % 10 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


