
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.49099 (2017/X)

Členský štát Taliansko

Referenčné číslo
pridelenéčlenským štátom
Názov regiónu(NUTS) MARCHE

Článok 107 ods. 3 písm. c)
Orgán poskytujúci 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

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

Vnútroštátny právny
základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

- 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

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho
opatrenia pomoci
Trvanie 02.01.2018 - 31.12.2023

Príslušné odvetvia
hospodárstva

PRIEMYSELNÁ VÝROBA
DODÁVKA ELEKTRINY; PLYNU; PARY A STUDENÉHO VZDUCHU
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber odpadu
Spracúvanie a likvidácia odpadu
Recyklácia materiálov
STAVEBNÍCTVO
Telekomunikácie
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby
Spracovanie dát; poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
Služby webového portálu
Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
Vedecký výskum a vývoj

Typ príjemcu Malé a stredné podniky

Celková ročná výška
rozpočtu plánovaného
podľa schémy pomoci

- 

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie
Komisie

-



V prípade
spolufinancovaniaz
finančných
prostriedkovSpoločenstva

FESR - EUR 1.85 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 20 % 10 %

Základný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. a)] 50 % 10 %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 50 % 10 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 50 % 10 %

Štúdie uskutočniteľnosti [čl. 25 ods. 2 písm. d)] 50 % 10 %

Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti (čl. 38) 30 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


