
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.45981 (2016/X)

Valstybė narė Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) VENETO
-

Pagalbą suteikianti institucija REGIONE DEL VENETO
Palazzo Balbi-Dorsoduro, 3901 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Pagalbos priemonės pavadinimas 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

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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.

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2016.07.01 - 2017.09.15

Ūkio sektorius (-iai) Knygų leidyba
Kita leidyba
Kompiuterinių žaidimų leidyba
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
Pagamintų kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų
meninis apipavidalinimas
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
Kino filmų rodymas
Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
Radijo programų transliavimas
Televizijos programų rengimas ir transliavimas
Scenos pastatymų veikla
Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
Meninė kūryba
Meno įrenginių eksploatavimo veikla
Bibliotekų ir archyvų veikla
Muziejų veikla
Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų
eksploatavimas
Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla

Gavėjo rūšis Mažosios ir vidutinės įmonės



Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 1 5000 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

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

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Pagalba įsteigtoms naujoms įmonėms (22 straipsnis) 140 EUR

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325522


