
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan
mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla

myönnetystä valtiontuesta
Tuen numero SA.44869 (2016/X)

Jäsenvaltio Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

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

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

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) 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

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 31.03.2016 - 31.12.2018

Toimiala(t) Koriste- ja rakennuskiven; kalkkikiven; kipsin; liidun ja liuskekiven louhinta
Soran; hiekan; saven ja kaoliinin otto
Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
TEOLLISUUS
Sähkön tuotanto
Sähkön siirto
Sähkön jakelu
Kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa
Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
Veden otto; puhdistus ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto
Jätteen keruu; käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
Talonrakentaminen
Maa- ja vesirakentaminen
Erikoistunut rakennustoiminta
Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
Ravitsemistoiminta
Kustannustoiminta
Elokuva-; video- ja televisio-ohjelmatuotanto; äänitteiden ja musiikin
kustantaminen
Radio- ja televisiotoiminta
Televiestintä
Ohjelmistot; konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietopalvelutoiminta
Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Mainostoiminta ja markkinatutkimus
Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Eläinlääkintäpalvelut
Varauspalvelut; matkaoppaiden palvelut ym.
Kiinteistön- ja maisemanhoito
Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveyspalvelut
Sosiaalihuollon laitospalvelut
Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut
Kulttuuri- ja viihdetoiminta



Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Kirjastojen; arkistojen; museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
Muut henkilökohtaiset palvelut

Tuensaajatyyppi Kaikki yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä EUR 12 0000 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen enimmäisintensiteetti

prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Teollinen tutkimus (25 artiklan 2 kohdan b alakohta) 50 % 10 %

Kokeellinen kehittäminen (25 artiklan 2 kohdan c alakohta) 25 % 10 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


