
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES) Nr. 651/2014, ar ko
noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (dokuments attiecas uz EEZ)

Atbalsta numurs SA.48808 (2017/X)

Dalībvalsts Itālija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) SARDEGNA
107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

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

Atbalsta pasākuma nosaukums Competitività per le MPMI

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts
oficiālo publikāciju)

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums Pagarinājums SA.45980

Ilgums 24.06.2016 - 31.12.2020

Attiecīgās tautsaimniecības nozares IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
ELEKTROENERĢIJA; GĀZES APGĀDE; SILTUMAPGĀDE UN GAISA
KONDICIONĒŠANA
ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU; ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
UN SANĀCIJA
BŪVNIECĪBA
VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU
UN MOTOCIKLU REMONTS
TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA
IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI
Kinofilmu; video filmu; televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings
Pārējo darba mašīnu; iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un
ekspluatācijas līzings
Ceļojumu biroju; tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem
saistīti pasākumi
Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana
Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības
Radošas; mākslinieciskas un izklaides darbības
Bibliotēku; arhīvu; muzeju un citu kultūras iestāžu darbība
Sporta nodarbības; izklaides un atpūtas darbība
Datoru; individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu
remonts
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

Saņēmēja veids Mazie un vidējie uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets EUR 1.6355 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

 
 



Mērķi Atbalsta maksimālā
intensitāte % vai atbalsta
maksimālā summa valsts

valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts – ieguldījumu atbalsts (14. pants) – Shēma 20 % 10 %

Ieguldījumu atbalsts MVU (17. pants) 10 % 10 %

Atbalsts konsultācijām MVU (18. pants) 50 %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (19. pants) 50 %

Atbalsts mācībām (31. pants) 50 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


