
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.45777 (2016/X)

Členský štát Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) MARCHE
Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc pf programmazione integrata attivita produttive formazione
lavoro accesso al credito e finanza
VIA TIZIANO 44 60125 ANCONA
www.impresa.marche.it

Názov opatrenia pomoci sostegno allo start up, sviluppo e continuita di impresa nelle aree
di crisi- azione 7.1 por marche fesr 2014/2020

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

por fesr 2014/2020 approvato con decisione CCI
2014IT16RFOP013

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 01.08.2016 - 31.12.2023

Príslušné odvetvia hospodárstva ŤAŽBA A DOBÝVANIE
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba elektriny
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber odpadu
Spracúvanie a likvidácia odpadu
Recyklácia materiálov
STAVEBNÍCTVO
Skladovanie a uskladňovanie
Ostatné pomocné činnosti v doprave
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
ODBORNÉ; VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A
ANALÝZY
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov

Typ príjemcu Malé a stredné podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

- 

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

FESR 2014/2020 - EUR 0.00 (v mil.)

 



 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 10 % 20 %

Investičná pomoc pre MSP (čl. 17) 10 % 10 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (čl. 18) 50 %

Pomoc pre začínajúce podniky (čl. 22) 50 0000 EUR

Pomoc na inováciu procesov a na organizačnú inováciu (čl. 29) 50 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


