
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și

108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.48167 (2017/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru ITC

Numele regiunii (NUTS) VALLE D'AOSTA
-

Autoritatea care acordă ajutorul 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

Denumirea măsurii de ajutor 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

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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"

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 24.03.2017 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii; extracţia pietrei
calcaroase; ghipsului; cretei şi a ardeziei
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 
Industria alimentară
Fabricarea băuturilor
Fabricarea produselor textile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie;
harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului; fabricarea produselor din lemn şi plută; cu excepţia
mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Industria metalurgică
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal; exclusiv maşini;
utilaje şi instalaţii
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea de maşini; utilaje şi echipamente n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; a remorcilor şi semiremorcilor
Fabricarea altor mijloace de transport
Fabricarea de mobilă 
Alte activităţi industriale n.c.a.
Repararea; întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor



Repararea; întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
CONSTRUCŢII
Activităţi de editare
Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de televiziune;
înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Telecomunicaţii
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Prelucrarea datelor; administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi ale portalurilor web
Activităţi de testări şi analize tehnice
Activităţi de testări şi analize tehnice
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 0 7500 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FESR - EUR 3.00 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri
în %

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 55 % 15 %

Dezvoltare experimentală [articolul 25 alineatul (2) litera (c)] 30 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_s3_i.aspx


