
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)

Număr ajutor SA.48720 (2017/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) VENETO
-

Autoritatea care acordă ajutorul Regione del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Denumirea măsurii de ajutor 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".

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială naţională) 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.

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 13.06.2017 - 31.12.2019

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Colectarea; tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
Activităţi şi servicii de decontaminare
Lucrări speciale de construcţii
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Activităţi de arhitectură; inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
Activităţi ale agenţiilor de publicitate

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul schemei de ajutor EUR 7 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare POR FESR VENETO 2014-2020 - EUR 3.50 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri
în %

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 40 % 10 %

Dezvoltare experimentală [articolul 25 alineatul (2) litera (c)] 40 % 10 %

Studii de fezabilitate [articolul 25 alineatul (2) litera (d)] 40 % 10 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
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


