
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.49099 (2017/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на
държавата-членка
Име на региона (NUTS) MARCHE

Член 107, параграф 3, буква в)
Предоставящ орган 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

Наименование на мярката
за помощ

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

Национално правно
основание (позоваване на
съответната национална
официална публикация)

- 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

Вид на мярката Схема

Изменение на
съществуваща мярка за
помощ
Продължителност 02.01.2018 - 31.12.2023

Засегнат/и икономически
сектор/и

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
Събиране; отвеждане и пречистване на отпадъчни води
Събиране на отпадъци
Обработване и обезвреждане на отпадъци
Рециклиране на материали
СТРОИТЕЛСТВО
Далекосъобщения
Дейности в областта на информационните технологии
Обработка на данни; хостинг и подобни дейности
Web-портали
Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Научноизследователска и развойна дейност

Вид на получателя Малки и средни предприятия

Общ годишен размер на
планирания бюджет по
схемата

- 

За гаранции - 

Инструмент за помощ
(член 5)

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението
на Комисията

-



Ако има съфинансиране
от фондове на Общността

FESR - EUR 1.85 (в млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионални инвестиционни помощи (член 14) Схема 20 % 10 %

Фундаментални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква а)) 50 % 10 %

Индустриални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква б)) 50 % 10 %

Експериментално развитие (член 25, параграф 2, буква в)) 50 % 10 %

Проучвания за осъществимост (член 25, параграф 2, буква г)) 50 % 10 %

Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност (член 38)

30 % 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


