
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)

Stöd nummer SA.44869 (2016/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) EMILIA-ROMAGNA
Icke stödområden

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

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

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella
kungörelseorgan)

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

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 31.03.2016 - 31.12.2018

Berörda ekonomiska sektorer Brytning av natursten; kalk- och gipssten; krita och skiffer
Utvinning av sand; grus och berg; utvinning av lera och kaolin
Diverse övrig utvinning av mineral
TILLVERKNING
Generering av elektricitet
Överföring av elektricitet
Distribution av elektricitet
Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
Försörjning av värme och kyla
Vattenförsörjning
Avloppsrening
Avfallshantering; återvinning
Sanering; efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för
föroreningsbekämpning
Byggande av hus
Anläggningsarbeten
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
Magasinering och stödtjänster till transport
Restaurang-; catering- och barverksamhet
Förlagsverksamhet
Film-; video- och tv-programverksamhet; ljudinspelningar och fonogramutgivning
Planering och sändning av program
Telekommunikation
Dataprogrammering; datakonsultverksamhet o.d.
Informationstjänster
Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
Vetenskaplig forskning och utveckling
Reklam och marknadsundersökning
Annan verksamhet inom juridik; ekonomi; vetenskap och teknik
Veterinärverksamhet
Turist- och bokningsservice
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
Kontorstjänster och andra företagstjänster
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
Utbildning
Hälso- och sjukvård
Vård och omsorg med boende
Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
Biblioteks-; arkiv- och museiverksamhet m.m.



Biblioteks-; arkiv- och museiverksamhet m.m.
Sport-; fritids- och nöjesverksamhet
Andra konsumenttjänster

Typ av stödmottagare Samtliga företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen EUR 12 0000 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - EUR 16.00 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna stödnivå i

% eller högsta tillåtna
stödbelopp i nationell

valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Industriell forskning (art. 25.2 b) 50 % 10 %

Experimentell utveckling (art. 25.2 c) 25 % 10 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/porfesr/opportunita/bandi/ricerca-imprese/domanda/bando-e-modulistica


