
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014
на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на

членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.48808 (2017/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) SARDEGNA
Член 107, параграф 3, буква в)

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

Наименование на мярката за помощ Competitività per le MPMI

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

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

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ Удължаване SA.45980

Продължителност 24.06.2016 - 31.12.2020

Засегнат/и икономически сектор/и ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ;
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
ТРАНСПОРТ; СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Производство на филми и телевизионни предавания; звукозаписване и
издаване на музика
Дейности в областта на информационните технологии
Даване под наем и оперативен лизинг на автомобили
Даване под наем и оперативен лизинг на лични и домакински вещи
Даване под наем и оперативен лизинг на други машини и оборудване със
стопанско предназначение
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности; свързани с
пътувания и резервации
Дейности по охрана и разследване
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на
стопанската дейност
Артистична и творческа дейност
Други дейности в областта на културата
Спортни и други дейности; свързани с развлечения и отдих
Ремонт на компютърна техника; на лични и домакински вещи
Други персонални услуги

Вид на получателя Малки и средни предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата EUR 1.6355 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

 
 



Цели Максимален
интензитет на

помощта в % или
Максимален размер на
помощта в национална

валута

Бонуси за МСП в %

Регионални инвестиционни помощи (член 14) Схема 20 % 10 %

Инвестиционни помощи за МСП (член 17) 10 % 10 %

Помощи за консултантски услуги в полза на МСП (член 18) 50 %

Помощи за участие на МСП в панаири (член 19) 50 %

Помощи за обучение (член 31) 50 % 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


