
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.49099 (2017/X)

Členský stát Itálie

Referenční číslo přidělené
v členském státě
Název regionu (podle
NUTS) 

MARCHE
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory 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

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

Vnitrostátní právní základ
(odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední
vyhlášení)

- 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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření
podpory
Doba trvání 02.01.2018 - 31.12.2023

Dotyčná hospodářská
odvětví

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY; PLYNU; PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
Činnosti související s odpadními vodami
Sběr odpadů
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů
Zpracování odpadů k dalšímu využití
STAVEBNICTVÍ
Telekomunikační činnosti
Programování; poradenství a související činnosti
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
Činnosti související s webovými portály
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Vědecký výzkum a vývoj

Kategorie příjemce Malé a střední podniky

Celková roční částka
rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

- 

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí
Komise

-



V případě spolufinancování
z finančních prostředků
Společenství

FESR - EUR 1.85 (v milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Regionální podpora - investiční podpora (článek 14) - Režim podpory 20 % 10 %

Základní výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. a)) 50 % 10 %

Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)) 50 % 10 %

Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)) 50 % 10 %

Studie proveditelnosti (čl. 25 odst. 2 písm. d)) 50 % 10 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí v oblasti opatření ke
zvýšení energetické účinnosti (článek 37)

30 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


