
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama
suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)

Pagalbos numeris SA.48720 (2017/X)

Valstybė narė Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) VENETO
-

Pagalbą suteikianti institucija Regione del Veneto
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia
www.regione.veneto.it

Pagalbos priemonės pavadinimas 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".

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį) 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.

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2017.06.13 - 2019.12.31

Ūkio sektorius (-iai) APDIRBAMOJI GAMYBA
Atliekų rinkimas; tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
Specializuota statybos veikla
Laidinio ryšio paslaugų veikla
Bevielio ryšio pasaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų veikla
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos
Reklamos agentūrų veikla

Gavėjo rūšis Visos įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma EUR 7 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos lėšomis POR FESR VENETO 2014-2020 - EUR 3.50 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies b punktas) 40 % 10 %

Bandomoji taikomoji veikla (25 straipsnio 2 dalies c punktas) 40 % 10 %

Galimybių tyrimai (25 straipsnio 2 dalies d punktas) 40 % 10 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
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


