
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES)
Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas

svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.48808 (2017/X)

Valstybė narė Italija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) SARDEGNA
107 str. 3 dalies c punktas

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

Pagalbos priemonės pavadinimas Competitività per le MPMI

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą
nacionalinį oficialųjį leidinį)

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

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas Pratęsimas SA.45980

Trukmė 2016.06.24 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
APDIRBAMOJI GAMYBA
ELEKTROS; DUJŲ; GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS
VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS; ATLIEKŲ TVARKYMAS
IR REGENERAVIMAS
STATYBA
DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS
TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS
APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA
Kino filmų; vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba; garso įrašymo ir
muzikos įrašų leidybos veikla
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla
Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
Kitų mašinų; įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
Kelionių agentūrų; ekskursijų organizatorių; išankstinio užsakymo paslaugų ir
susijusi veikla
Apsaugos ir tyrimo veikla
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
Administracinė veikla; įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla
Kūrybinė; meninė ir pramogų organizavimo veikla
Bibliotekų; archyvų; muziejų ir kita kultūrinė veikla
Sportinė veikla; pramogų ir poilsio organizavimo veikla
Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
Kita asmenų aptarnavimo veikla

Gavėjo rūšis Mažosios ir vidutinės įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma EUR 1.6355 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos
lėšomis 
 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %



Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis) Schema 20 % 10 %

Investicinė pagalba MVĮ (17 straipsnis) 10 % 10 %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (18 straipsnis) 50 %

Pagalba MVĮ dalyvavimui mugėse (19 straipsnis) 50 %

Pagalba mokymui (31 straipsnis) 50 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


