
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.49099 (2017/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al
statului membru
Numele regiunii (NUTS) MARCHE

Articolul 107 alineatul (3) litera (c)
Autoritatea care acordă
ajutorul

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

Denumirea măsurii de
ajutor 

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

Temeiul juridic naţional
(trimitere la publicaţia
oficială naţională)

- 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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de
ajutor existente
Durata 02.01.2018 - 31.12.2023

Sectorul (sectoarele)
economic(e) vizate

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ; GAZE;
APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea deşeurilor
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
Recuperare materialelor
CONSTRUCŢII
Telecomunicaţii
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Prelucrarea datelor; administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi ale portalurilor web
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Cercetare-dezvoltare

Tipul de beneficiar Întreprinderi mici şi mijlocii

Valoarea anuală totală a
bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

- 

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor
(articolul 5)

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia
Comisiei

-



În cazul cofinanţării din
fonduri comunitare 

FESR - EUR 1.85 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare regionale - Ajutoare pentru investiții (articolul 14) - Schema 20 % 10 %

Cercetare fundamentală [articolul 25 alineatul (2) litera (a)] 50 % 10 %

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 50 % 10 %

Dezvoltare experimentală [articolul 25 alineatul (2) litera (c)] 50 % 10 %

Studii de fezabilitate [articolul 25 alineatul (2) litera (d)] 50 % 10 %

Ajutoare pentru investiții în favoarea măsurilor de eficiență energetică
(articolul 38)

30 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


