
Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri rigward l-għajnuna mill-Istat skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 tas-17 ta'
Ġunju li jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (Test b'rilevanza

għaż-ŻEE)
Numru ta' l-għajnuna SA.44869 (2016/X)

Stat Membru L-Italja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja Regione Emilia-ROmagna
via Aldo Moro 44, 40127 Bologna, Italia
www.regione.emilia-romagna.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna POR FESR 2014-2020. Azioni 1.1.1 E 1.1.4. Bando per progetti collaborativi di
ricerca e sviluppo delle imprese

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali
nazzjonali relevanti)

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

Tip ta' miżura Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul 31.03.2016 - 31.12.2018

Settur(i) ekonomiċi konċernati Qtugħ ta' ġebel ornamentali u ġebel tal-bini; ġebel tal-franka; gypsum; ġibs; u
lavanja
Operazzjoni ta' fosos taż-żrar u r-ramel; qtugħ ta' tafal u kawlina mill-minjieri
Minjieri u barrieri oħra n.e.c.
MANIFATTURA
Produzzjoni ta' elettriku
Trażmissjoni ta' elettriku
Tqassim ta' elettriku
Tqassim ta' fjuwil fi stat ta' gass permezz ta' mejns
Provvista ta' fwar u arja kkondizzjonata
Ġbir; trattament u provvista ta' l-ilma
Sistema ta' drenaġġi
Attivitajiet ta' ġbir u trattament ta' skart u disponiment minnu; irkupru ta' materjal
Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart
Kostruzzjoni ta' binjiet
Inġinerija ċivili
Attivitajiet ta' kostruzzjoni speċjalizzati
Negozju bl-ingrossa u bl-imnut u tiswija ta' vetturi bil-mutur u muturi
Negozju bl-ingrossa; għajr ta' vetturi bil-mutur u muturi
Negozju bl-imnut; għajr ta' vetturi bil-mutur u muturi
Magazzinaġġ u attivitajiet ta' sostenn għat-trasport
Attivitajiet ta' servizz ta' ikel u xorb
Attivitajiet ta' pubblikazzjoni
Produzzjoni ta' films taċ-ċinema; vidjo u programmi tat-televixin; reġistrazzjoni
ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika
Attivitajiet ta' programmi u xandir
Telekomunikazzjoni
Kompjuter programming u attivitajiet ta' konsulenza u relatati
Attivitajiet ta' servizz marbuta ma' l-informatika
Attivitajiet ta' uffiċċji ċentrali; attivitajiet ta' konsulenza dwar ġestjoni
Attivitajiet arkitetturali u ta' inġinerija; testijiet tekniċi u analiżi
Riċerka xkentifika u żvilupp
Riklamar u riċerka dwar is-suq
Attivitajiet oħra professjonali; xjentifiċi u tekniċi
Attivitajiet veterinarji
Attivitajiet ta' servizz ta' riservazzjoni oħra u attivitajiet relatati
Servizzi fir-rigward ta' binjiet u attivitajiet marbuta ma' pajsaġġ
Attivitajiet ta' servizz ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji; sostenn għal uffiċċji u
negozju ieħor
Amministrazzjoni pubblika u difiża; sigurtà soċjali obbligatorja
Edukazzjoni
Attivitajiet marbuta mas-saħħa umana
Attivitajiet ta' kura residenzjali



Attivitajiet ta' kura residenzjali
Attivitajiet ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni għall-anzjani u persuni
b'diżabilità
Attivitajiet kreattivi; ta' l-arti u divertiment
Libreriji; arkivji; mużewijiet u attivitajiet kulturali oħra
Attivitajiet ta' sport u attivitajiet ta' mogħdija ta' żmien u rikreazzjoni
Attivitajiet oħra ta' servizz personali

Tip ta' benefiċarju Il-Kumpaniji Kollha

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema EUR 12 0000 (f'miljuni)

Għal garanziji - 

Strument tal-għajnuna (Art. 5) Għotja/Sussidju fuq ir-rata tal-imgħax

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni -

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (f'miljuni)

 
 
Għanijiet Intensità massima ta’

l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu ta’

għajnuna filmunita
nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Riċerka industrijali (l-Art.25(2)(b)) 50 % 10 %

Żvilupp sperimentali (l-Art.25(2)(c)) 25 % 10 %

 
 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


