
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.45981 (2016/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) VENETO
-

Organ przyznający pomoc REGIONE DEL VENETO
Palazzo Balbi-Dorsoduro, 3901 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Nazwa środka pomocy POR FESR 2014-2020. Asse 3 Competitività dei sistemi
produttivi Azione 3.5.1 Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso
l''offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza.
Sub-Azione C - imprese culturali, creative e dello spettacolo

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Deliberazione della Giunta regionale n. 77/CR del 17/06/2014 di
approvazione della proposta di POR FESR 2014-2020 e
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014 di
approvazione definitiva. Deliberazione della Giunta regionale n.
995 del 22/06/2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 61 del 24/06/2016 che approva il bando agevolativo.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 01.07.2016 - 15.09.2017

Sektor(y) gospodarki Wydawanie książek
Działalność wydawnicza pozostała
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Działalność związana z produkcją filmów; nagrań wideo i
programów telewizyjnych
Działalność postprodukcyjna związana z filmami; nagraniami
wideo i programami telewizyjnymi
Działalność związana z dystrybucją filmów; nagrań wideo i
programów telewizyjnych
Działalność związana z projekcją filmów
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Nadawanie programów radiofonicznych
Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i
abonamentowych
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych
Artystyczna i literacka działalność twórcza
Działalność obiektów kulturalnych
Działalność bibliotek i archiwów
Działalność muzeów
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych



atrakcji turystycznych
Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz
obszarów i obiektów ochrony przyrody

Rodzaj beneficjenta Małe i średnie przedsiębiorstwa

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 1 5000 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

POR FESR 2014/2020 - EUR 0.75 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (art. 22) 140 EUR

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325522


