
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108

Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.48808 (2017/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) SARDEGNA
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

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

Nazwa środka pomocy Competitività per le MPMI

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego
promulgatora krajowego)

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

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie SA.45980

Czas trwania pomocy 24.06.2016 - 31.12.2020

Sektor(y) gospodarki GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ;
GAZ; PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW
KLIMATYZACYJNYCH
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
BUDOWNICTWO
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI
GASTRONOMICZNYMI
Działalność związana z produkcją filmów; nagrań wideo; programów
telewizyjnych; nagrań dźwiękowych i muzycznych
Działalność związana z oprogramowaniem; doradztwem w zakresie
informatyki i działalności powiązane
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych
Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn; urządzeń oraz dóbr materialnych
Działalność organizatorów turystyki; pośredników i agentów turystycznych
oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią
związane
Działalność detektywistyczna i ochroniarska
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
zagospodarowaniem terenów zieleni
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Działalność bibliotek; archiwów; muzeów oraz pozostała działalność związana
z kulturą
Działalność sportowa; rozrywkowa i rekreacyjna
Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
Działalność usługowa indywidualna; pozostała

Rodzaj beneficjenta Małe i średnie przedsiębiorstwa

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy EUR 1.6355 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -



W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych 

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy w
% lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc regionalna - pomoc inwestycyjna (art. 14) -Program 20 % 10 %

Pomoc inwestycyjna dla MŚP (art. 17) 10 % 10 %

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18) 50 %

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 19) 50 %

Pomoc szkoleniowa (art. 31) 50 % 20 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


