
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.45981 (2016/X)

Lidstaat Italië

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) VENETO
-

Steunverlenende autoriteit REGIONE DEL VENETO
Palazzo Balbi-Dorsoduro, 3901 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Benaming van de steunmaatregel 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

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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.

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 01.07.2016 - 15.09.2017

Betrokken economische sector(en) Uitgeverijen van boeken
Overige uitgeverijen
Uitgeverijen van computerspellen
Productie van films en video- en televisieprogramma's
Activiteiten in verband met films en video- en
televisieprogramma's na de productie
Distributie van films en video- en televisieprogramma's
Vertoning van films
Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
Uitzenden van radioprogramma's
Uitzenden van televisieprogramma's; abonneetelevisie
Uitvoerende kunsten
Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
Scheppende kunsten
Exploitatie van zalen
Bibliotheken en archieven
Musea
Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
Botanische tuinen; dierentuinen en natuurreservaten

Soort begunstigde Kleine en middelgrote ondernemingen



Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 1 5000 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen POR FESR 2014/2020 - EUR 0.75 (in miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Starterssteun (art. 22) 140 EUR

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325522


