
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci SA.48720 (2017/X)

Členský štát Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) VENETO
-

Orgán poskytujúci pomoc Regione del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Názov opatrenia pomoci 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".

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný vnútroštátnyprávny nástroj) 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.

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 13.06.2017 - 31.12.2019

Príslušné odvetvia hospodárstva PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Zber; spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Špecializované stavebné práce
Činnosti drôtových telekomunikácií
Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
Satelitné telekomunikačné činnosti
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby
Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Reklamné agentúry

Typ príjemcu Všetky podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy pomoci EUR 7 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných prostriedkovSpoločenstva POR FESR VENETO 2014-2020 - EUR 3.50 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 40 % 10 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 40 % 10 %

Štúdie uskutočniteľnosti [čl. 25 ods. 2 písm. d)] 40 % 10 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
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


