
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrusega (EL) nr 651/2014 ELi
aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (EMPs kohaldatav tekst)
Abi number SA.48808 (2017/X)

Liikmesriik Itaalia

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS) SARDEGNA
Artikkel 107 lõige 3 punkt c

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

Abimeetme nimetus Competitività per le MPMI

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi ametlikule
väljaandele)

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

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine Pikendamine SA.45980

Kestus 24.06.2016 - 31.12.2020

Sektorid MÄETÖÖSTUS
TÖÖTLEV TÖÖSTUS
ELEKTRIENERGIA; GAASI; AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA
VARUSTAMINE
VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS
EHITUS
HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA
MOOTORRATASTE REMONT
VEONDUS JA LAONDUS
MAJUTUS JA TOITLUSTUS
Kinofilmide; videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika
kirjastamine
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused
Mootorsõidukite rentimine ja kasutusrent
Tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent
Muude masinate; seadmete ja materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus; reserveerimine ning sellega seotud
tegevus
Turvatöö ja juurdlus
Hoonete ja maastike hooldus
Büroohaldus; büroode ja muu äritegevuse abitegevused
Loome-; kunsti- ja meelelahutustegevus
Raamatukogude; arhiivide; muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus
Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused
Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus
Muu teenindus

Abisaaja liik Väikeettevõtted

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 1.6355 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus

(%) või suurim
abisumma riigi vääringus

VKEde soodustused (%)

Regionaalabi – investeerimisabi (artikkel 14) – Abikava 20 % 10 %



VKEdele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 17) 10 % 10 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 18) 50 %

VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19) 50 %

Koolitusabi (artikkel 31) 50 % 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


