
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento (UE) nº 651/2014 da
Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107º e

108º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.44869 (2016/X)

Estado-Membro Itália

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Regiões não assistidas

Entidade que concede o auxílio Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

Título da medida de auxílio POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Base jurídica nacional (referência à publicação oficial nacional
relevante)

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

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 31.03.2016 - 31.12.2018

Sector(es) económico(s) abrangido(s) Extracção de rochas ornamentais e de outras pedras de construção; calcário;
gesso; cré e ardósia
Extracção de saibro; areia e pedra britada; extracção de argilas e caulino
Outras indústrias extractivas; n.e.
INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS
Produção de electricidade
Transporte de electricidade
Distribuição de electricidade
Distribuição de combustíveis gasosos por condutas
Produção e distribuição de vapor e ar frio
Captação; tratamento e distribuição de água
Recolha e tratamento de águas residuais
Recolha; tratamento e eliminação de resíduos; recuperação de materiais
Actividades de despoluição e outros serviços de gestão de resíduos
Construção de edifícios
Engenharia civil
Actividades especializadas de construção
Comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos automóveis e motociclos
Comércio por grosso (excepto de veículos automóveis e motociclos)
Comércio a retalho; excepto de veículos automóveis e motociclos
Armazenagem e actividades auxiliares dos transportes
Restauração
Actividades de edição
Actividades de produção de filmes; de vídeo e de programas de televisão; de
gravação de som e de edição de música
Actividades de programação de rádio e de televisão
Telecomunicações
Consultoria e actividades relacionadas de programação informática
Actividades dos serviços de informação
Actividades das sedes sociais; actividades de consultoria para a gestão
Actividades de arquitectura e de engenharia; actividades de ensaios e análises
técnicas
Investigação científica e desenvolvimento
Publicidade e estudos de mercado
Outras actividades de consultoria; científicas; técnicas e similares
Actividades veterinárias
Outras actividades dos serviços de reservas e actividades conexas
Actividades dos serviços relacionados com edifícios e plantação e manutenção de
jardins
Actividades de serviços adminstrativos e de apoio aos negócios
Administração pública e defesa; segurança social obrigatória
Educação
Actividades de saúde humana



Actividades de saúde humana
Actividades de cuidados de saúde com alojamento
Acção social para pessoas idosas ou incapacitadas; sem alojamento
Actividades criativas; artísticas e de espectáculos
Actividades de bibliotecas; arquivos; museus; locais históricos; jardins botânicos
e zoologicos e reservas naturaiss
Actividades desportivas; de diversão e recreativas
Outras actividades de serviços pessoais

Tipo de beneficiário Todas as empresas

Montante global anual do orçamento previsto no âmbito do
regime

EUR 12 0000 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (em milhões)

 
 
Objectivos Intensidade máxima de

auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda nacional

Majorações PME em %

Investigação industrial [art. 25.º, n.º 2, alínea b)] 50 % 10 %

Desenvolvimento experimental [art. 25.º, n.º 2, alínea c)] 25 % 10 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


