
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.45981 (2016/X)

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) VENETO
-

A támogatást odaítélő hatóság REGIONE DEL VENETO
Palazzo Balbi-Dorsoduro, 3901 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

A támogatási intézkedés jogcíme 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

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2016.07.01 - 2017.09.15

Érintett gazdasági ágazatok Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység
Számítógépes játék kiadása
Film-; videó; televízióműsor gyártása
Film-; videó gyártás; televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
Film-; video- és televízió-program terjesztése
Filmvetítés
Hangfelvétel készítése; kiadása
Rádió műsorszolgáltatás
Televízióműsor összeállítása; szolgáltatása
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Alkotóművészet
Művészeti létesítmények működtetése
Könyvtári; levéltári tevékenység
Múzeumi tevékenység
Történelmi hely; építmény; egyéb látványosság működtetése
Növény-; állatkert; természetvédelmi terület működtetése

A kedvezményezett típusa Kis- és középvállalkozások

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 1 5000 (millió)



Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

POR FESR 2014/2020 - EUR 0.75 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (22. cikk) 140 EUR

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325522


