
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för

EES)
Stöd nummer SA.48808 (2017/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) SARDEGNA
Artikel 107.3 b

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

Stödåtgärdens titel Competitività per le MPMI

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella
kungörelseorgan)

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

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd Förlängning SA.45980

Varaktighet 24.06.2016 - 31.12.2020

Berörda ekonomiska sektorer UTVINNING AV MINERAL
TILLVERKNING
FÖRSÖRJNING AV EL; GAS; VÄRME OCH KYLA
VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING; AVFALLSHANTERING
OCH SANERING
BYGGVERKSAMHET
HANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON OCH MOTORCYKLAR
TRANSPORT OCH MAGASINERING
HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET
Film-; video- och tv-programverksamhet; ljudinspelningar och
fonogramutgivning
Dataprogrammering; datakonsultverksamhet o.d.
Uthyrning och leasing av motorfordon
Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella
tillgångar
Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade
tjänster
Säkerhets- och bevakningsverksamhet
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
Kontorstjänster och andra företagstjänster
Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet
Biblioteks-; arkiv- och museiverksamhet m.m.
Sport-; fritids- och nöjesverksamhet
Reparation av datorer; hushållsartiklar och personliga artiklar
Andra konsumenttjänster

Typ av stödmottagare Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt
ordningen

EUR 1.6355 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

 
 
Mål Högsta tillåtna stödnivå

i % eller högsta tillåtna
stödbelopp i nationell

valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %



Regionalt stöd – investeringsstöd (art. 14) – Stödordning 20 % 10 %

Investeringsstöd till små och medelstora företag (art. 17) 10 % 10 %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (art. 18) 50 %

Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor (art. 19) 50 %

Stöd till utbildning (art. 31) 50 % 20 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


