
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de
Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt

verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.44869 (2016/X)

Lidstaat Italië

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Niet-steungebieden

Steunverlenende autoriteit Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

Benaming van de steunmaatregel POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale
officiële publicatie)

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

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 31.03.2016 - 31.12.2018

Betrokken economische sector(en) Winning van bouw- en siersteen; kalksteen; gips; krijt en leisteen
Winning van grind; zand; klei en kaolien
Overige winning van delfstoffen; n.e.g.
INDUSTRIE
Productie van elektriciteit
Transmissie van elektriciteit
Distributie van elektriciteit
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Winning; behandeling en distributie van water
Afvalwaterafvoer
Inzameling; verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
Sanering en ander afvalbeheer
Bouw van gebouwen
Weg- en waterbouw
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen
Groothandel; met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Detailhandel; met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Eet- en drinkgelegenheden
Uitgeverijen
Productie van films en video- en televisieprogramma's; maken van
geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
Uitzending van radio- en televisieprogramma's; abonneetelevisie
Telecommunicatie
Computerprogrammering; consultancy en aanverwante activiteiten
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
Reclamewezen en marktonderzoek
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten
Veterinaire diensten
Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en
overige zakelijke activiteiten
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Menselijke gezondheidszorg
Tehuizen



Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft; voor
ouderen en lichamelijk gehandicapten
Creatieve activiteiten; kunst en amusement
Bibliotheken; archieven; musea en overige culturele activiteiten
Sport; ontspanning en recreatie
Overige persoonlijke diensten

Soort begunstigde Alle bedrijven

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling EUR 12 0000 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (in miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum steunintensiteit

(in %) of maximum
steunbedrag (in nationale

munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 50 % 10 %

Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)) 25 % 10 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


