
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento
(UE) nº 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado interno, em aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.48905 (2017/X)

Estado-Membro Itália

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) SARDEGNA
N.º 3, alínea c), do artigo 107.º

Entidade que concede o auxílio 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

Título da medida de auxílio 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) 

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

- 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.)

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 26.05.2017 - 31.12.2020

Sector(es) económico(s) abrangido(s) Actividades cinematográficas; de vídeo e de programas de televisão
Actividades de gravação de som e edição de música
Actividades de teatro e musicais
Actividades de apoio às actividades de teatro e musicais
Actividades de museus
Gestão e conservação de locais e monumentos históricos e de
atracções turísticas similares

Tipo de beneficiário Pequenas e médias empresas

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 0.9 (em milhões)



Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Outros - Contributi a fondo perduto

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários POR FESR SARDEGNA 2014-2020 - EUR 0.45 (em milhões)

 
 
Objectivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%

Auxílios à cultura e conservação do património (art. 53.º) 80 %

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
https://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=60024


