
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.49099 (2017/X)

Państwo członkowskie Włochy

Numer referencyjny
państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS) MARCHE

Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
Organ przyznający pomoc P.F. Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione

Via Tiziano,44 - 60100 Ancona
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza

Nazwa środka pomocy PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) MARCHE FSE 2014/2020
“Progetto complesso di Investimento Territoriale Integrato (ITI) strategico a sostegno all’
Area di crisi del Fabrianese ”

Krajowa podstawa prawna
(odesłanie do właściwego
promulgatora krajowego)

- Deliberazione amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126
del 31/03/2015 che ha approvato il POR FESR Marche 2014/2020 – - DECRETO DEL
DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO,
COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE n. 192 del 28/8/2017

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka
pomocy
Czas trwania pomocy 02.01.2018 - 31.12.2023

Sektor(y) gospodarki PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ; GAZ; PARĘ
WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Zbieranie odpadów
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
Odzysk surowców
BUDOWNICTWO
Telekomunikacja
Działalność związana z oprogramowaniem; doradztwem w zakresie informatyki i
działalności powiązane
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Działalność portali internetowych
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; pozostałe
Badania naukowe i prace rozwojowe

Rodzaj beneficjenta Małe i średnie przedsiębiorstwa

Całkowity planowany
roczny budżet programu
pomocy 

- 

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek



Odesłanie do decyzji
Komisji 

-

W przypadku
współfinansowania z
funduszy wspólnotowych 

FESR - EUR 1.85 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc regionalna - pomoc inwestycyjna (art. 14) -Program 20 % 10 %

Badania podstawowe (art. 25 ust. 2 lit. a)) 50 % 10 %

Badania przemysłowe (art. 25 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25 ust. 2 lit. c)) 50 % 10 %

Studia wykonalności (art. 25 ust. 2 lit. d)) 50 % 10 %

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
(art. 38)

30 % 20 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


