
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.48905 (2017/X)

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) SARDEGNA
107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság 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

A támogatási intézkedés jogcíme 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) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

- 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.)

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2017.05.26 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Film-; videó; televízióműsor gyártása
Hangfelvétel készítése; kiadása
Előadó-művészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
Múzeumi tevékenység
Történelmi hely; építmény; egyéb látványosság működtetése

A kedvezményezett típusa Kis- és középvállalkozások

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 0.9 (millió)



Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Egyéb - Contributi a fondo perduto

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - EUR 0.45 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
(53. cikk)

80 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024


