
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna

107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.45981 (2016/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) VENETO
-

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

Stödåtgärdens titel 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

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

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.

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 01.07.2016 - 15.09.2017

Berörda ekonomiska sektorer Bokutgivning
Annan förlagsverksamhet
Utgivning av dataspel
Produktion av film; video och TV-program
Efterproduktion av film; video och TV-program
Film-; video- och TV-programdistribution
Filmvisning
Ljudinspelning och fonogramutgivning
Sändning av radioprogram
Planering av TV-program och sändningsverksamhet
Artistisk verksamhet
Stödtjänster till artistisk verksamhet
Litterärt och konstnärligt skapande
Drift av teatrar; konserthus o.d.
Biblioteks- och arkivverksamhet
Museiverksamhet
Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande
sevärdheter
Drift av botaniska trädgårdar; djurparker och naturreservat

Typ av stödmottagare Små och medelstora företag



Årligt totalbelopp för den budget som planeras
enligt ordningen

EUR 1 5000 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder POR FESR 2014/2020 - EUR 0.75 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna

stödnivå i % eller
högsta tillåtna

stödbelopp i nationell
valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Stöd till nystartade företag (art. 22) 140 EUR

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=325522


