
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci SA.48808 (2017/X)

Členský štát Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) SARDEGNA
Článok 107 ods. 3 písm. c)

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

Názov opatrenia pomoci Competitività per le MPMI

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

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

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci Predĺženie SA.45980

Trvanie 24.06.2016 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva ŤAŽBA A DOBÝVANIE
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
DODÁVKA ELEKTRINY; PLYNU; PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD;
ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
STAVEBNÍCTVO
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH
VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
DOPRAVA A SKLADOVANIE
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
Výroba filmov; videozáznamov a televíznych programov; príprava a
zverejňovanie zvukových nahrávok
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby
Prenájom a lízing motorových vozidiel
Prenájom a lízing osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
Prenájom a lízing ostatných strojov; zariadení a iného hmotného majetku
Činnosti cestovných agentúr; rezervačné služby cestovných kancelárií a
súvisiace činnosti
Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou budov a krajinnou úpravou
Administratívne; pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Tvorivé; umelecké a zábavné činnosti
Činnosti knižníc; archívov; múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
Športové; zábavné a rekreačné činnosti
Oprava počítačov; osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
Ostatné osobné služby

Typ príjemcu Malé a stredné podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy
pomoci

EUR 1.6355 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva
 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 20 % 10 %



Investičná pomoc pre MSP (čl. 17) 10 % 10 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (čl. 18) 50 %

Pomoc na účasť MSP na veľtrhoch (čl. 19) 50 %

Pomoc na podporu vzdelávania (čl. 31) 50 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


