
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrusega (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu
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Abi number SA.44869 (2016/X)

Liikmesriik Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

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

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule
väljaandele)

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

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 31.03.2016 - 31.12.2018

Sektorid Dekoratiiv- ja ehituskivi; lubjakivi; kipsi; kriidi ja kiltkivi kaevandamine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Muu mujal liigitamata kaevandamine
TÖÖTLEV TÖÖSTUS
Elektrienergia tootmine
Elektrienergia ülekanne
Elektrienergia jaotus
Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veekogumine; -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon
Jäätmekogumine; -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Hoonete ehitus
Rajatiste ehitus
Eriehitustööd
Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont
Hulgikaubandus; v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Jaekaubandus; v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Toidu ja joogi serveerimine
Kirjastamine
Kinofilmide; videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika
kirjastamine
Programmid ja ringhääling
Telekommunikatsioon
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused
Infoalane tegevus
Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine
Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Teadus- ja arendustegevus
Reklaamindus ja turu-uuringud
Muu kutse-; teadus- ja tehnikaalane tegevus
Veterinaaria
Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
Hoonete ja maastike hooldus
Büroohaldus; büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Haridus
Tervishoid
Hoolekandeasutuste tegevus
Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta
Loome-; kunsti- ja meelelahutustegevus
Raamatukogude; arhiivide; muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus



Raamatukogude; arhiivide; muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Muu teenindus

Abisaaja liik Kõik firmad

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 12 0000 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus (%)

või suurim abisumma riigi
vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt b) 50 % 10 %

Tootearendus (artikli 25 lõike 2 punkt c) 25 % 10 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


