
Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri rigward l-għajnuna mill-Istat skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 tas-17
ta' Ġunju li jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern skont l-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (Test b'rilevanza

għaż-ŻEE)
Numru ta' l-għajnuna SA.48808 (2017/X)

Stat Membru L-Italja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS) SARDEGNA
Artikolu 107(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja Centro regionale di programmazione
via Cesare Battisti sn - 09121 CAGLIARI (CA)
crp@pec.regione.sardegna.it

Titolu tal-miżura tal-għajnuna Competitività per le MPMI

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni
uffiċjali nazzjonali relevanti)

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

Tip ta' miżura Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ Prolongazzjoni SA.45980

Tul 24.06.2016 - 31.12.2020

Settur(i) ekonomiċi konċernati MINJERI U BARRIERI
MANIFATTURA
PROVVISTA TA' ELETTRIKU; GASS; FWAR U ARJA
KKONDIZZJONATA
PROVVISTA TA' L-ILMA; SISTEMA TA' DRENAĠĠI; IMMANIĠĠAR
TA' L-ISKART U ATTIVITAJIET TA' RIMEDJAZZJONI
KOSTRUZZJONI
NEGOZJU BL-INGROSSA U BL-IMNUT; TISWIJA TA' VETTURI
BIL-MUTUR U MUTURI
TRASPORT U ĦAŻNA
AKKOMODAZZJONI U IKEL ATTIVITAJIET TA' SERVIZZ
Produzzjoni ta' films taċ-ċinema; vidjo u programmi tat-televixin;
reġistrazzjoni ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika
Kompjuter programming u attivitajiet ta' konsulenza u relatati
Kiri u leasing ta' vetturi bil-mutur
Kiri u leasing ta' oġġetti personali u għad-dar
Kiri u leasing ta' makkinarju; tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra
Aġenziji ta' l-ivjaġġar; operaturi tal-vjaġġi u servizzi ta' riservazzjoni u
attivijitajiet relatati
Attivitajiet tas-sigurtà u ta' investigazzjoni
Servizzi fir-rigward ta' binjiet u attivitajiet marbuta ma' pajsaġġ
Attivitajiet ta' servizz ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji; sostenn għal uffiċċji u
negozju ieħor
Attivitajiet kreattivi; ta' l-arti u divertiment
Libreriji; arkivji; mużewijiet u attivitajiet kulturali oħra
Attivitajiet ta' sport u attivitajiet ta' mogħdija ta' żmien u rikreazzjoni
Tiswija ta' kompjuters u oġġetti personali u għad-dar
Attivitajiet oħra ta' servizz personali

Tip ta' benefiċarju Impriżi żgħar u ta' daqs medju

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema EUR 1.6355 (f'miljuni)

Għal garanziji - 

Strument tal-għajnuna (Art. 5) Għotja/Sussidju fuq ir-rata tal-imgħax

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni -

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

 
 



Għanijiet Intensità massima ta’
l-għajnuna f’ % jew

l-ammont massimu ta’
għajnuna filmunita

nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Għajnuna reġjonali - għajnuna għall-investiment (Art. 14) - Skema 20 % 10 %

Għajnuna għall-investiment għall-SMEs (l-Art.17) 10 % 10 %

Għajnuna għal konsulenza favur l-SMEs (l-Art.18) 50 %

Għajnuna lill-SMEs għall-parteċipazzjoni fil-fieri (l-Art.19) 50 %

Għajnuna għat-taħriġ (l-Art.31) 50 % 20 %

 
 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1402&tipodoc=1,3&catrif=7949&s=35&v=9&c=7559&id=53273&va=


