
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES) Nr. 651/2014, ar ko
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (dokuments attiecas uz EEZ)

Atbalsta numurs SA.44869 (2016/X)

Dalībvalsts Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Natbalstāmi reģioni

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

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

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts
oficiālo publikāciju)

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 31.03.2016 - 31.12.2018

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve; kaļķakmens; ģipša; krīta un slānekļa
ieguve
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība
APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
Elektroenerģijas ražošana
Elektroenerģijas apgāde
Elektroenerģijas sadale
Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Ūdens ieguve; attīrīšana un apgāde
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Atkritumu savākšana; apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Ēku būvniecība
Inženierbūvniecība
Specializētie būvdarbi
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība; mazumtirdzniecība un remonts
Vairumtirdzniecība; izņemot automobiļus un motociklus
Mazumtirdzniecība; izņemot automobiļus un motociklus
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
Ēdināšanas pakalpojumi
Izdevējdarbība
Kinofilmu; video filmu; televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana
Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide
Telekomunikācija
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Informācijas pakalpojumi
Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
Citi profesionālie; zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Veterinārie pakalpojumi
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana
Izglītība
Veselības aizsardzība
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas
Radošas; mākslinieciskas un izklaides darbības
Bibliotēku; arhīvu; muzeju un citu kultūras iestāžu darbība



Bibliotēku; arhīvu; muzeju un citu kultūras iestāžu darbība
Sporta nodarbības; izklaides un atpūtas darbība
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

Saņēmēja veids Visi uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets EUR 12 0000 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai atbalsta
maksimālā summa valsts

valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (25. panta 2. punkta b) apakšpunkts) 50 % 10 %

Eksperimentālā izstrāde (25. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 25 % 10 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


