
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde
categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel SA.48720 (2017/X)

Lidstaat Italië

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) VENETO
-

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

Benaming van de steunmaatregel 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".

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) 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.

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 13.06.2017 - 31.12.2019

Betrokken economische sector(en) INDUSTRIE
Inzameling; verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
Sanering en ander afvalbeheer
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Draadgebonden telecommunicatie
Draadloze telecommunicatie
Telecommunicatie via satelliet
Computerprogrammering; consultancy en aanverwante activiteiten
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Architecten; ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
Reclamebureaus

Soort begunstigde Alle bedrijven

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling EUR 7 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen POR FESR VENETO 2014-2020 - EUR 3.50 (in miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %) of
maximum steunbedrag

(in nationale
munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 40 % 10 %

Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)) 40 % 10 %

Haalbaarheidsstudies (art. 25, lid 2, onder d)) 40 % 10 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
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


