
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med
den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)

Stöd nummer SA.48720 (2017/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) VENETO
-

Stödbeviljande myndighet Regione del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Stödåtgärdens titel POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan) 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 e il modello descrittivo di progetto.

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 13.06.2017 - 31.12.2019

Berörda ekonomiska sektorer TILLVERKNING
Avfallshantering; återvinning
Sanering; efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
Trådbunden telekommunikation
Trådlös telekommunikation
Telekommunikation via satellit
Dataprogrammering; datakonsultverksamhet o.d.
PR och kommunikation
Konsultverksamhet avseende företags organisation
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.
Reklambyråverksamhet o.d.

Typ av stödmottagare Samtliga företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen EUR 7 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder POR FESR VENETO 2014-2020 - EUR 3.50 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna stödnivå

i % eller högsta tillåtna
stödbelopp i nationell

valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Industriell forskning (art. 25.2 b) 40 % 10 %

Experimentell utveckling (art. 25.2 c) 40 % 10 %

Genomförbarhetsstudier (art. 25.2 d) 40 % 10 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
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


