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

Název opatření podpory POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní
úřední vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 31.03.2016 - 31.12.2018

Dotyčná hospodářská odvětví Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely; vápence; sádrovce; křídy a
břidlice
Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
Ostatní těžba a dobývání j. n.
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Výroba elektřiny
Přenos elektřiny
Rozvod elektřiny
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
Dodávání 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
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Velkoobchod; kromě s motorovými vozidly
Maloobchod; kromě s motorovými vozidly
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Stravování a pohostinství
Vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů; videozáznamů a televizních programů; pořizování
zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Tvorba programů a vysílání
Telekomunikační činnosti
Programování; poradenství a související činnosti
Informační činnosti
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Vědecký výzkum a vývoj
Reklama a průzkum trhu
Ostatní odborné; vědecké a technické činnosti
Veterinární činnosti
Jiné rezervační a související činnosti
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
Administrativní; kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní péče
Ústavní sociální péče
Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby



Mimoústavní sociální péče o seniory a zdravotně postižené osoby
Tvůrčí; umělecké a zábavní činnosti
Činnosti knihoven; archivů; muzeí a jiných kulturních zařízení
Sportovní; zábavní a rekreační činnosti
Poskytování ostatních osobních služeb

Kategorie příjemce Všechny podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu EUR 12 0000 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků
Společenství

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

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše podpory v

národní měně

Malé a střední podniky–
příplatky v %

Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)) 50 % 10 %

Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)) 25 % 10 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


