
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas
categorias de auxílios compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)

Número do auxílio SA.48720 (2017/X)

Estado-Membro Itália

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) VENETO
-

Entidade que concede o auxílio Regione del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Título da medida de auxílio 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".

Base jurídica nacional (referência à publicação oficial nacional relevante) 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.

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 13.06.2017 - 31.12.2019

Sector(es) económico(s) abrangido(s) INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS
Recolha; tratamento e eliminação de resíduos; recuperação de materiais
Actividades de despoluição e outros serviços de gestão de resíduos
Actividades especializadas de construção
Actividades de telecomunicações por fios
Actividades de telecomunicações sem fios
Actividades de telecomunicações por satélites
Consultoria e actividades relacionadas de programação informática
Actividades de relações públicas e de comunicação
Actividades de consultoria para os negócios e outra consultoria para a gestão
Actividades de arquitectura; de engenharia e técnicas afins
Agências de publicidade

Tipo de beneficiário Todas as empresas

Montante global anual do orçamento previsto no âmbito do regime EUR 7 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários POR FESR VENETO 2014-2020 - EUR 3.50 (em milhões)

 
 
Objectivos Intensidade máxima de

auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em %

Investigação industrial [art. 25.º, n.º 2, alínea b)] 40 % 10 %

Desenvolvimento experimental [art. 25.º, n.º 2, alínea c)] 40 % 10 %

Estudos de viabilidade [artigo 25.º, n.º 2, alínea d)] 40 % 10 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
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


