
Informacije, ki so jih predložile države članice v zvezi z državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za

EGP)
Številka pomoči SA.48808 (2017/X)

Država članica Italija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS) SARDEGNA
Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč Centro regionale di programmazione
via Cesare Battisti sn - 09121 CAGLIARI (CA)
crp@pec.regione.sardegna.it

Naziv ukrepa pomoči Competitività per le MPMI

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno
uradno publikacijo)

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

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči Podaljšanje SA.45980

Trajanje 24.06.2016 - 31.12.2020

Zadevni gospodarski sektorji RUDARSTVO
PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO; PLINOM IN PARO
OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI;
SANIRANJE OKOLJA
GRADBENIŠTVO
TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
PROMET IN SKLADIŠČENJE
GOSTINSTVO
Dejavnosti v zvezi s filmi; video- in zvočnimi zapisi
Računalniško programiranje; svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
Dajanje motornih vozil v najem in zakup
Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje strojev; naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup
Dejavnost potovalnih agencij; organizatorjev potovanj in s potovanji
povezanih dejavnosti
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
Dejavnost oskrbe stavb in okolice
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti
Kulturne in razvedrilne dejavnosti
Dejavnost knjižnic; arhivov; muzejev in druge kulturne dejavnosti
Športne in druge dejavnosti za prosti čas
Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
Druge storitvene dejavnosti

Vrsta upravičenca Mala in srednje velika podjetja

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na
podlagi sheme

EUR 1.6355 (v milijonih)

Za jamstva - 

Instrument pomoči (člen 5) Nepovratna sredstva/subvencionirane obrestne mere

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali najvišji
znesek pomoči v domači

valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč – pomoč za naložbe (člen 14) – Shema 20 % 10 %



Pomoč za naložbe za MSP (člen 17) 10 % 10 %

Pomoč za svetovanje v korist MSP (člen 18) 50 %

Pomoč za MSP za udeležbo na sejmih (člen 19) 50 %

Pomoč za usposabljanje (člen 31) 50 % 20 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


