
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna
2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Text s významom

pre EHP)
Číslo pomoci SA.48167 (2017/X)

Členský štát Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom ITC

Názov regiónu(NUTS) VALLE D'AOSTA
-

Orgán poskytujúci pomoc Assessorato Attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente -
Struttura ricerca, innovazione e qualità
Piazza della Repubblica, 15 - 11100 Aosta
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/default_i.aspx

Názov opatrenia pomoci Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy (S3) della Valle
d''Aosta

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

Legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 "Interventi regionali in favore della
ricerca e dello sviluppo" (B.U. 14 dicembre 1993, n. 53). Deliberazione della
Giunta regionale n. 340 del 24 marzo 2017 "Approvazione nell''ambito del P.O.
FESR 2014/20, di un bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di
progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti della Smart Specialisation Strategy
(S3) della Valle d''Aosta"

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 24.03.2017 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva Dobývanie dekoračného a stavebného kameňa; vápenca; sadrovca; kriedy a
bridlice
Prevádzka štrkovísk a pieskovísk; ťažba ílu a kaolínu
Pomocné činnosti pri iných ťažbách a dobývaní
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo
slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií; okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových; elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel; návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
STAVEBNÍCTVO
Nakladateľské činnosti



Nakladateľské činnosti
Výroba filmov; videozáznamov a televíznych programov; príprava a
zverejňovanie zvukových nahrávok
Telekomunikácie
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby
Spracovanie dát; poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace
služby
Služby webového portálu
Technické testovanie a analýzy
Technické testovanie a analýzy
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Výskum a experimentálny vývoj v oblasti biotechnológie
Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied

Typ príjemcu Všetky podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného
podľa schémy pomoci

EUR 0 7500 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

FESR - EUR 3.00 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 55 % 15 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 30 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_s3_i.aspx


