
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy SA.48707 (2017/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) VENETO
-

Organ przyznający pomoc Regione del Veneto
PALAZZO BALBI - DORSODURO 3901 - 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Nazwa środka pomocy POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi
imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera".

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego) Deliberazione della Giunta regionale n. 77/CR del 17 giugno 2014 di approvazione della proposta del POR
FESR 2014-2020 e Delibera del Consiglio regionale n. 42 del 10 luglio 2014 di approvazione definitiva.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 889 del 13 giugno 2017 che approva il bando multi
azione POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di
imprese e il modello descrittivo di progetto.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 13.06.2017 - 31.12.2019

Sektor(y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Działalność związana ze zbieraniem; przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
Roboty budowlane specjalistyczne
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej; z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Działalność związana z oprogramowaniem; doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; pozostałe
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
Działalność agencji reklamowych

Rodzaj beneficjenta Małe i średnie przedsiębiorstwa

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy EUR 3.5 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych POR FESR 201-2020 - EUR 1.75 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (art. 29) 50 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/SommarioRicerca.aspx?index=1&storico=false&tipo=&oggetto=&testo=&ente=&materia=&struttura=&numAtto=889&daData=01/05/2017&Tipo


