
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на
някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)

Номер на помощта SA.48707 (2017/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) VENETO
-

Предоставящ орган Regione del Veneto
PALAZZO BALBI - DORSODURO 3901 - 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Наименование на мярката за помощ POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi
imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera".

Национално правно основание (позоваване на съответната национална
официална публикация)

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.

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 13.06.2017 - 31.12.2019

Засегнат/и икономически сектор/и ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Специализирани строителни дейности
Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
Далекосъобщителна дейност по безжичен път
Спътникова далекосъобщителна дейност
Дейности в областта на информационните технологии
Консултантска дейност по връзки с обществеността
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Архитектурни и инженерни дейности
Дейност на рекламни агенции

Вид на получателя Малки и средни предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата EUR 3.5 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на Общността POR FESR 201-2020 - EUR 1.75 (в млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер на
помощта в национална

валута

Бонуси за МСП в %

Помощи за иновации на процеси и организации (член 29) 50 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
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


