
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.48905 (2017/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) SARDEGNA
Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган 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

Наименование на мярката за помощ 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) 

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

- 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.)

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 26.05.2017 - 31.12.2020

Засегнат/и икономически сектор/и Производство и разпространение на филми и телевизионни
предавания
Звукозаписване и издаване на музика
Изпълнителско изкуство
Спомагателни дейности; свързани с изпълнителско изкуство
Дейност на музеи
Опазване и стопанисване на културно-исторически
паметници и места

Вид на получателя Малки и средни предприятия



Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 0.9 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Други - Contributi a fondo perduto

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - EUR 0.45 (в млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощи за култура и опазване на културното наследство (член 53) 80 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024


