
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem

pro EHP)
Číslo podpory SA.48808 (2017/X)

Členský stát Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) SARDEGNA
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

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

Název opatření podpory Competitività per le MPMI

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní
úřední vyhlášení)

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

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory Prodloužení SA.45980

Doba trvání 24.06.2016 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY; PLYNU; PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO
VZDUCHU
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI
VODAMI; ODPADY A SANACEMI
STAVEBNICTVÍ
VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA
MOTOROVÝCH VOZIDEL
DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
UBYTOVÁNÍ; STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ
Činnosti v oblasti filmů; videozáznamů a televizních programů; pořizování
zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Programování; poradenství a související činnosti
Pronájem a leasing motorových vozidel; kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů; zařízení a hmotných statků
Činnosti cestovních kanceláří a agentur a jiné rezervační a související činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
Administrativní; kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Tvůrčí; umělecké a zábavní činnosti
Činnosti knihoven; archivů; muzeí a jiných kulturních zařízení
Sportovní; zábavní a rekreační činnosti
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Poskytování ostatních osobních služeb

Kategorie příjemce Malé a střední podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu EUR 1.6355 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků
Společenství
 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše podpory

v národní měně

Malé a střední podniky–
příplatky v %



Regionální podpora - investiční podpora (článek 14) - Režim podpory 20 % 10 %

Investiční podpora určená malým a středním podnikům (článek 17) 10 % 10 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (článek 18) 50 %

Podpora na účast malých a středních podniků na veletrzích (článek 19) 50 %

Podpora na vzdělávání (článek 31) 50 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


