
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento (UE) nº 651/2014 da
Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos

107º e 108º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.48808 (2017/X)

Estado-Membro Itália

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) SARDEGNA
N.º 3, alínea c), do artigo 107.º

Entidade que concede o auxílio Centro regionale di programmazione
via Cesare Battisti sn - 09121 CAGLIARI (CA)
crp@pec.regione.sardegna.it

Título da medida de auxílio Competitività per le MPMI

Base jurídica nacional (referência à publicação oficial
nacional relevante)

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

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente Prolongamento SA.45980

Duração 24.06.2016 - 31.12.2020

Sector(es) económico(s) abrangido(s) INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS
INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE; GÁS; VAPOR E
AR FRIO
CAPTAÇÃO; TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;
SANEAMENTO; GESTÃO DE RESÍDUOS E DESPOLUIÇÃO
CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO POR GROSSO E A RETALHO; REPARAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E MOTOCICLOS
TRANSPORTES E ARMAZENAGEM
ACTIVIDADES DE ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO
Actividades de produção de filmes; de vídeo e de programas de televisão; de
gravação de som e de edição de música
Consultoria e actividades relacionadas de programação informática
Aluguer de veículos automóveis
Aluguer de bens de uso pessoal e doméstico
Aluguer de outras máquinas e equipamentos
Actividades das agências de viagens; operadores turísticos; serviços de
reservas e actividades conexas
Actividades de segurança e investigação
Actividades dos serviços relacionados com edifícios e plantação e manutenção
de jardins
Actividades de serviços adminstrativos e de apoio aos negócios
Actividades criativas; artísticas e de espectáculos
Actividades de bibliotecas; arquivos; museus; locais históricos; jardins
botânicos e zoologicos e reservas naturaiss
Actividades desportivas; de diversão e recreativas
Reparação de computadores e de bens de uso pessoal e doméstico
Outras actividades de serviços pessoais

Tipo de beneficiário Pequenas e médias empresas

Montante global anual do orçamento previsto no âmbito do
regime

EUR 1.6355 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Subvenção/Bonificação de juros

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários

 
 



Objectivos Intensidade máxima de
auxílios em % ou

montante máximo do
auxílio em moeda

nacional

Majorações PME em %

Auxílios com finalidade regional – Auxílios ao investimento (art. 14.º) – Regime 20 % 10 %

Auxílios ao investimento a favor das PME (art. 17.º) 10 % 10 %

Auxílios em matéria de consultoria a favor das PME (art. 18.º) 50 %

Auxílios às PME para a participação em feiras (art. 19.º) 50 %

Auxílios à formação (art. 31.º) 50 % 20 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


