
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.48905 (2017/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) SARDEGNA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul 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

Denumirea măsurii de ajutor 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) 

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

- 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.)

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 26.05.2017 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de
televiziune
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare
muzicală
Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
Activităţi ale muzeelor
Gestionarea monumentelor; clădirilor istorice şi a altor obiective de
interes turistic

Tipul de beneficiar Întreprinderi mici şi mijlocii



Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 0.9 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Altele - Contributi a fondo perduto

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - EUR 0.45 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului
(articolul 53)

80 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024


