
Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse
kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EØS-relevant tekst)

Støtte nummer SA.48808 (2017/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS) SARDEGNA
Artikel 107, stk. 3, litra c)

Støtteydende myndighed Centro regionale di programmazione
via Cesare Battisti sn - 09121 CAGLIARI (CA)
crp@pec.regione.sardegna.it

Støtteordningens navn Competitività per le MPMI

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den officiellenationale
bekendtgørelse)

Determinazione n.5337/487 del 22/06/16 di approvazione del bando

Støtteordning Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning Forlængelse SA.45980

Varighed 24.06.2016 - 31.12.2020

Erhvervssektor(er) RÅSTOFINDVINDING
FREMSTILLINGSVIRKSOMHED
EL-; GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING
VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN; AFFALDSHÅNDTERING OG
RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND
BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED
HOVEDAFDEL ING G ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL;
REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER
TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING
OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED
Produktion af film; video- og tv-programmer; lydoptagelser og musikudgivelser
Computerprogrammering; konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
og lignende aktiviteter
Udlejning og leasing af motorkøretøjer
Udlejning og leasing af varer til personlig brug og husholdningsbrug
Udlejning og leasing af andet materiel; udstyr og andre materielle aktiver
Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed; reservationstjensteydelser og
tjenesteydelser i forbindelse hermed
Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning
Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje
Administrationsservice; kontorservice og anden forretningsservice
Kreative aktiviteter; kunst og forlystelser
Biblioteker; arkiver; museer og anden kulturel virksomhed
Sport; forlystelser og fritidsaktiviteter
Reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug
Andre personlige serviceydelser

Støttemodtagerkategori Små og mellemstore virksomheder

Ordningens planlagte samlede årlige budget EUR 1.6355 (mio.)

For garantier - 

Støttens form (artikel 5) Tilskud/rentetilskud

Henvisning til kommissionsbeslutning -

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

 
 
Mål Maksimal

støtteintensitet i % eller
Maksimalt støttebeløb i

national valuta 

Små og mellemstore
virksomheder - tillæg i %

Regionalstøtte - investeringsstøtte (arktikel 14) - Ordning 20 % 10 %



Investeringsstøtte til SMV'er (artikel 17) 10 % 10 %

Støtte til konsulentbistand til SMV'er (artikel 18) 50 %

Støtte til SMV'ers deltagelse i messer (artikel 19) 50 %

Uddannelsesstøtte (artikel 31) 50 % 20 %

 
 

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


