
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (EGT-vonatkozású szöveg)

alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.48167 (2017/X)

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója ITC

Régió megnevezése (NUTS) VALLE D'AOSTA
-

A támogatást odaítélő hatóság 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

A támogatási intézkedés jogcíme 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

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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"

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2017.03.24 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Kőfejtés; gipsz; kréta bányászata
Kavics-; homok-; agyagbányászat
Egyéb bányászati szolgáltatás
Élelmiszergyártás
Italgyártás
Textília gyártása
Ruházati termék gyártása
Bőr; bőrtermék; lábbeli gyártása
Fafeldolgozás (kivéve: bútor); fonottáru gyártása
Papír; papírtermék gyártása
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
Vegyi anyag; -termék gyártása
Gyógyszergyártás
Gumi-; műanyag termék gyártása
Nemfém ásványi termék gyártása
Fémalapanyag gyártása
Fémfeldolgozási termék gyártása
Számítógép; elektronikai; optikai termék gyártása
Villamos berendezés gyártása
Gép; gépi berendezés gyártása
Közúti jármű gyártása
Egyéb jármű gyártása
Bútorgyártás
Egyéb feldolgozóipari tevékenység
Ipari gép; berendezés; eszköz javítása
ÉPÍTŐIPAR
Kiadói tevékenység
Film; videó gyártás; televízióműsor gyártása; hangfelvétel kiadás
Távközlés



Távközlés
Információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozási szolgáltatás
Világháló-portáli szolgáltatás
Műszaki vizsgálat; elemzés
Műszaki vizsgálat; elemzés
Természettudományi; műszaki kutatás; fejlesztés
Biotechnológiai kutatás; fejlesztés
Egyéb természettudományi; műszaki kutatás; fejlesztés

A kedvezményezett típusa Összes cég

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 0 7500 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

FESR - EUR 3.00 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Alkalmazott kutatás (a 25. cikk (2) bekezdésének b) pontja) 55 % 15 %

Kísérleti fejlesztés (a 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja) 30 % 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_s3_i.aspx


