
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.45981 (2016/X)

Dalībvalsts Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) VENETO
-

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

Atbalsta pasākuma nosaukums 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

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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.

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 01.07.2016 - 15.09.2017

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Grāmatu izdošana
Citi izdevējdarbības veidi
Datorspēļu tiražēšana
Kinofilmu; video filmu un televīzijas programmu producēšana
Darbības pēc kinofilmu; video filmu un televīzijas programmu
producēšanas
Kinofilmu; video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
Kinofilmu demonstrēšana
Skaņu ierakstu producēšana
Radio programmu apraide
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
Mākslinieku darbība
Mākslas palīgdarbības
Mākslinieciskā jaunrade
Kultūras iestāžu darbība
Bibliotēku un arhīvu darbība
Muzeju darbība
Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
Botānisko dārzu; zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība

Saņēmēja veids Mazie un vidējie uzņēmumi



Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets EUR 1 5000 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem POR FESR 2014/2020 - EUR 0.75 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Darbības sākšanas atbalsts (22. pants) 140 EUR

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325522


