
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról

Támogatás száma SA.48720 (2017/X)

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) VENETO
-

A támogatást odaítélő hatóság Regione del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

A támogatási intézkedés jogcíme 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".

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége) 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.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2017.06.13 - 2019.12.31

Érintett gazdasági ágazatok FELDOLGOZÓIPAR
Hulladékgazdálkodás
Szennyeződésmentesítés; egyéb hulladékkezelés
Speciális szaképítés
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Információ-technológiai szolgáltatás
PR; kommunikáció
Üzletviteli; egyéb vezetési tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat; elemzés
Reklámügynöki tevékenység

A kedvezményezett típusa Összes cég

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg EUR 7 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén POR FESR VENETO 2014-2020 - EUR 3.50 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Alkalmazott kutatás (a 25. cikk (2) bekezdésének b) pontja) 40 % 10 %

Kísérleti fejlesztés (a 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja) 40 % 10 %

Megvalósíthatósági tanulmány (a 25. cikk (2) bekezdésének d) pontja) 40 % 10 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
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


