
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.48905 (2017/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) SARDEGNA
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc 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

Nazwa środka pomocy 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) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

- 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.)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 26.05.2017 - 31.12.2020

Sektor(y) gospodarki Działalność związana z filmami; nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych
Działalność muzeów
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych

Rodzaj beneficjenta Małe i średnie przedsiębiorstwa



Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 0.9 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Pozostałe - Contributi a fondo perduto

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - EUR 0.45 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 53) 80 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024


