
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.45777 (2016/X)

Lidstaat Italië

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) MARCHE
Artikel 107, lid 3, onder c)

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

Benaming van de steunmaatregel sostegno allo start up, sviluppo e continuita di impresa nelle aree
di crisi- azione 7.1 por marche fesr 2014/2020

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

por fesr 2014/2020 approvato con decisione CCI
2014IT16RFOP013

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 01.08.2016 - 31.12.2023

Betrokken economische sector(en) WINNING VAN DELFSTOFFEN
INDUSTRIE
Productie van elektriciteit
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Afvalwaterafvoer
Inzameling van afval
Verwerking en verwijdering van afval
Terugwinning
BOUWNIJVERHEID
Opslag
Overige vervoerondersteunende activiteiten
INFORMATIE EN COMMUNICATIE
VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN
TECHNISCHE ACTIVITEITEN
Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten

Soort begunstigde Kleine en middelgrote ondernemingen

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

- 

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen FESR 2014/2020 - EUR 0.00 (in miljoen)

 



 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Regionale steun - Investeringssteun (art. 14) - Regeling 10 % 20 %

Investeringssteun voor kmo's (art. 17) 10 % 10 %

Consultancysteun voor kmo's (art. 18) 50 %

Starterssteun (art. 22) 50 0000 EUR

Steun voor proces- en organisatie-innovatie (art. 29) 50 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


