
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrusega (EL) nr 651/2014
ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (EMPs

kohaldatav tekst)
Abi number SA.48167 (2017/X)

Liikmesriik Itaalia

Liikmesriigi antud number ITC

Piirkonna nimi (NUTS) VALLE D'AOSTA
-

Abi andev ametiasutus 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

Abimeetme nimetus 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

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase
liikmesriigi ametlikule väljaandele)

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"

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 24.03.2017 - 31.12.2020

Sektorid Dekoratiiv- ja ehituskivi; lubjakivi; kipsi; kriidi ja kiltkivi kaevandamine
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine
Muud kaevandamist abistavad tegevusalad
Toiduainete tootmine
Joogitootmine
Tekstiilitootmine
Rõivatootmine
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine; v.a mööbel; õlest ja
punumismaterjalist toodete tootmine
Paberi ja pabertoodete tootmine
Trükindus ja salvestiste paljundus
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
Kummi- ja plasttoodete tootmine
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Metallitootmine
Metalltoodete tootmine; v.a masinad ja seadmed
Arvutite; elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Elektriseadmete tootmine
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
Mootorsõidukite; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Muude transpordivahendite tootmine
Mööblitootmine
Muu tootmine
Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
EHITUS
Kirjastamine



Kinofilmide; videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika
kirjastamine
Telekommunikatsioon
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused
Andmetöötlus; veebihosting jms tegevused
Veebiportaalide tegevus
Teimimine ja analüüs
Teimimine ja analüüs
Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas
Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas
Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas

Abisaaja liik Kõik firmad

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 0 7500 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral FESR - EUR 3.00 (miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus

(%) või suurim
abisumma riigi

vääringus

VKEde soodustused (%)

Rakendusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt b) 55 % 15 %

Tootearendus (artikli 25 lõike 2 punkt c) 30 % 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_s3_i.aspx


