
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)

Číslo podpory SA.48707 (2017/X)

Členský stát Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) VENETO
-

Poskytovatel podpory Regione del Veneto
PALAZZO BALBI - DORSODURO 3901 - 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Název opatření podpory POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi
imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera".

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení) 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.

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 13.06.2017 - 31.12.2019

Dotyčná hospodářská odvětví ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Sběr; příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
Specializované stavební činnosti
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
Programování; poradenství a související činnosti
Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Činnosti reklamních agentur

Kategorie příjemce Malé a střední podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu EUR 3.5 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství POR FESR 201-2020 - EUR 1.75 (v milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše podpory

v národní měně

Malé a střední podniky–
příplatky v %

Podpora na inovace postupů a organizační inovace (článek 29) 50 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
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


