
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei
din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text

cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.48808 (2017/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) SARDEGNA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul Centro regionale di programmazione
via Cesare Battisti sn - 09121 CAGLIARI (CA)
crp@pec.regione.sardegna.it

Denumirea măsurii de ajutor Competitività per le MPMI

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială
naţională)

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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente Prelungire SA.45980

Durata 24.06.2016 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ;
GAZE; APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE; GESTIONAREA DEŞEURILOR;
ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
CONSTRUCŢII
COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA
AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR 
TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
HOTELURI ŞI RESTAURANTE
Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de televiziune;
înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti 
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini; echipamente şi bunuri tangibile
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare
şi asistenţă turistică
Activităţi de investigaţii şi protecţie
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Activităţi de secretariat; servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
Activităţi ale bibliotecilor; arhivelor; muzeelor şi alte activităţi culturale
Activităţi spotive; recreative şi distractive
Reparaţii de calculatoare; de articole personale şi de uz gospodăresc
Alte activităţi de servicii

Tipul de beneficiar Întreprinderi mici şi mijlocii

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul
schemei de ajutor

EUR 1.6355 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 



Obiective Intensitatea maximă a
ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

Ajutoare regionale - Ajutoare pentru investiții (articolul 14) - Schema 20 % 10 %

Ajutoarele pentru investiții destinate IMM-urilor (articolul 17) 10 % 10 %

Ajutoarele pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 18) 50 %

Ajutoarele destinate IMM-urilor pentru participarea la târguri (articolul 19) 50 %

Ajutoare pentru formare (articolul 31) 50 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


