
Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse
kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EØS-relevant tekst)

Støtte nummer SA.44869 (2016/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Områder, derikke er støtteberettigede

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

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

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale
bekendtgørelse)

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

Støtteordning Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed 31.03.2016 - 31.12.2018

Erhvervssektor(er) Brydning af pynte- og bygningssten; kalksten; gips; kridt og skifer
Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
Anden råstofindvinding i.a.n.
FREMSTILLINGSVIRKSOMHED
Produktion af elektricitet
Transmission af elektricitet
Distribution af elektricitet
Distribution af gas
Fjernvarmeforsyning
Vandforsyning
Opsamling og behandling af spildevand
Indsamling; behandling og bortskaffelse af affald; genbrug
Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
Opførelse af bygninger
Anlægsarbejder
Bygge- og anlægsvirksomhed; som kræver specialisering
Handel med biler og motorcykler og reparation heraf
Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler
Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler
Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
Restaurationsvirksomhed
Udgivervirksomhed
Produktion af film; video- og tv-programmer; lydoptagelser og musikudgivelser
Radio- og tv-virksomhed
Telekommunikation
Computerprogrammering; konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og
lignende aktiviteter
Informationstjenester
Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse
Videnskabelig forskning og udvikling
Reklame og markedsanalyse
Andre liberale; videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
Dyrlæger
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje
Administrationsservice; kontorservice og anden forretningsservice
Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
Undervisning
Sundhedsvæsen
Institutionsophold
Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden institutionsophold
Kreative aktiviteter; kunst og forlystelser
Biblioteker; arkiver; museer og anden kulturel virksomhed



Biblioteker; arkiver; museer og anden kulturel virksomhed
Sport; forlystelser og fritidsaktiviteter
Andre personlige serviceydelser

Støttemodtagerkategori Alle virksomheder

Ordningens planlagte samlede årlige budget EUR 12 0000 (mio.)

For garantier - 

Støttens form (artikel 5) Tilskud/rentetilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning -

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (mio.)

 
 
Mål Maksimal støtteintensitet i

% eller Maksimalt
støttebeløb i national

valuta 

Små og mellemstore
virksomheder - tillæg i %

Industriel forskning (art. 25, stk. 2, litra b)) 50 % 10 %

Eksperimentel udvikling (artikel 25, stk. 2, litra c)) 25 % 10 %

 
 

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


