
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.45777 (2016/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) MARCHE
Член 107, параграф 3, буква в)

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

Наименование на мярката за помощ sostegno allo start up, sviluppo e continuita di impresa nelle aree
di crisi- azione 7.1 por marche fesr 2014/2020

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

por fesr 2014/2020 approvato con decisione CCI
2014IT16RFOP013

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 01.08.2016 - 31.12.2023

Засегнат/и икономически сектор/и ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Производство на електрическа енергия
Производство и разпределение на топлинна енергия
Събиране; отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Събиране на отпадъци
Обработване и обезвреждане на отпадъци
Рециклиране на материали
СТРОИТЕЛСТВО
Складиране и съхраняване на товари
Други спомагателни дейности в транспорта
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Пране и химическо чистене

Вид на получателя Малки и средни предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

- 

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

FESR 2014/2020 - EUR 0.00 (в млн.)



 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионални инвестиционни помощи (член 14) Схема 10 % 20 %

Инвестиционни помощи за МСП (член 17) 10 % 10 %

Помощи за консултантски услуги в полза на МСП (член 18) 50 %

Помощ за стартиращи предприятия (член 22) 50 0000 EUR

Помощи за иновации на процеси и организации (член 29) 50 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


