
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.48905 (2017/X)

Členský stát Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) SARDEGNA
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory 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

Název opatření podpory 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) 

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

- 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.)

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 26.05.2017 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Činnosti v oblasti filmů; videozáznamů a televizních programů
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
Scénická umění
Podpůrné činnosti pro scénická umění
Činnosti muzeí
Provozování kulturních památek; historických staveb a obdobných
turistických zajímavostí

Kategorie příjemce Malé a střední podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

EUR 0.9 (v milionech)



V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Jiná - Contributi a fondo perduto

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - EUR 0.45 (v milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Podpora kultury a zachování kulturního dědictví (článek 53) 80 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024


