
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o

651/2014 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla myönnetystä valtiontuesta
Tuen numero SA.48905 (2017/X)

Jäsenvaltio Italia

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS) SARDEGNA
107 artiklan 3 kohdan c alakohta

Myöntävä viranomainen Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e
sport, Servizio sport, spettacolo e cinema
Viale Trieste, 186, 09123, Cagliari
www.regione.sardegna.it

Tukitoimenpiteen nimike Bando IdentityLab “Sostegno finanziario alle imprese operanti nel
settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di
internazionalizzazione nei mercati interessati ai beni, servizi e
prodotti culturali e creativi della Sardegna”. (D.G.R. n. 37/19 del
21.06.2016 e D.G.R. n. 46/9 del 10.08.2016) 

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) - DGR 46/8 del 22/09/2015 (Programmazione Unitaria 2014-2020.
Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 -
Competitività delle imprese.) - DGR 46/9 del 10/08/2016 (POR
FESR 2014-2020. Attuazione degli interventi rientranti nell’OT3
-Competitività delle imprese e nell’OT2 Agenda Digitale della
Sardegna (ADS). Atto di indirizzo e autorizzazione all’uso delle
risorse.) - DGR 37/19 del 21/06/2016 (Programmazione Unitaria
2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 -
Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Aiuti per
progetti culturali e di conservazione del patrimonio culturale e
naturale e dei prodotti culturali audiovisivi". Tipologia intervento
T1 - T2 - T3. Approvazione definitiva.)

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 26.05.2017 - 31.12.2020

Toimiala(t) Elokuva-; video- ja televisio-ohjelmatoiminta
Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
Esittävät taiteet
Esittäviä taiteita palveleva toiminta
Museoiden toiminta
Historiallisten nähtävyyksien; rakennusten ja vastaavien kohteiden
toiminta

Tuensaajatyyppi Pienet ja keskisuuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 0.9 (miljoonaa)



Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Muu - Contributi a fondo perduto

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - EUR 0.45 (miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Tuki kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen (53 artikla) 80 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024


