
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening (EU) nr. 651/2014 van
de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne

markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.48808 (2017/X)

Lidstaat Italië

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) SARDEGNA
Artikel 107, lid 3, onder c)

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

Benaming van de steunmaatregel Competitività per le MPMI

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende
nationale officiële publicatie)

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

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel Verlenging SA.45980

Looptijd 24.06.2016 - 31.12.2020

Betrokken economische sector(en) WINNING VAN DELFSTOFFEN
INDUSTRIE
PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT; GAS; STOOM
EN GEKOELDE LUCHT
DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATERBEHEER EN
SANERING
BOUWNIJVERHEID
GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN
MOTORFIETSEN
VERVOER EN OPSLAG
VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN
Productie van films en video- en televisieprogramma's; maken van
geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
Computerprogrammering; consultancy en aanverwante activiteiten
Verhuur en lease van auto's
Verhuur en lease van consumentenartikelen
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële
goederen
Reisbureaus; reisorganisatoren; reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
Beveiligings- en opsporingsdiensten
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en
overige zakelijke activiteiten
Creatieve activiteiten; kunst en amusement
Bibliotheken; archieven; musea en overige culturele activiteiten
Sport; ontspanning en recreatie
Reparatie van computers en consumentenartikelen
Overige persoonlijke diensten

Soort begunstigde Kleine en middelgrote ondernemingen

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling EUR 1.6355 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen 

 
 



Doelstellingen Maximum
steunintensiteit (in %) of

maximum steunbedrag
(in nationale
munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale steun - Investeringssteun (art. 14) - Regeling 20 % 10 %

Investeringssteun voor kmo's (art. 17) 10 % 10 %

Consultancysteun voor kmo's (art. 18) 50 %

Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 19) 50 %

Opleidingssteun (art. 31) 50 % 20 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


