
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES)
Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius

(Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.48167 (2017/X)

Valstybė narė Italija

Valstybės narės nuorodos numeris ITC

Regiono pavadinimas (NUTS) VALLE D'AOSTA
-

Pagalbą suteikianti institucija 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

Pagalbos priemonės pavadinimas 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

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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"

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2017.03.24 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Dekoratyvinio ir statybinio akmens; klinčių; gipso; kreidos ir skalūno karjerų
eksploatavimas
Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba
Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
Maisto produktų gamyba
Gėrimų gamyba
Tekstilės gaminių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių; išskyrus baldus; gamyba;
gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Pagrindinių metalų gamyba
Metalo gaminių; išskyrus mašinas ir įrenginius; gamyba
Kompiuterinių; elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių; priekabų ir puspriekabių gamyba
Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
Baldų gamyba
Kita gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
STATYBA
Leidybinė veikla



Leidybinė veikla
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba; garso įrašymo ir
muzikos įrašų leidybos veikla
Telekomunikacijos
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla
Duomenų apdorojimo; interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
Interneto vartų paslaugų veikla
Techninis tikrinimas ir analizė
Techninis tikrinimas ir analizė
Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Gavėjo rūšis Visos įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra
metinė suma 

EUR 0 7500 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

FESR - EUR 3.00 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies b punktas) 55 % 15 %

Bandomoji taikomoji veikla (25 straipsnio 2 dalies c punktas) 30 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://www.regione.vda.it/Portale_imprese/Ricerca_e_innovazione/Strumenti_di_finanziamento/bando_s3_i.aspx


