
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo
tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (dokuments attiecas uz EEZ)

Atbalsta numurs SA.48707 (2017/X)

Dalībvalsts Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) VENETO
-

Piešķīrēja iestāde Regione del Veneto
PALAZZO BALBI - DORSODURO 3901 - 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Atbalsta pasākuma nosaukums POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi
imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera".

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju) 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.

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 13.06.2017 - 31.12.2019

Attiecīgās tautsaimniecības nozares APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
Atkritumu savākšana; apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Specializētie būvdarbi
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
Reklāmas aģentūru darbība

Saņēmēja veids Mazie un vidējie uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets EUR 3.5 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem POR FESR 201-2020 - EUR 1.75 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts procesa un organizatoriskajai inovācijai (29. pants) 50 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
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


