
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της
Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός

απαλλαγής κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.49099 (2017/X)

Κράτος μέλος Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του
κράτους μέλους
Ονομασία της περιφέρειας
(NUTS)

MARCHE
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Χορηγούσα αρχή 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

Τίτλος του μέτρου
ενίσχυσης

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

Εθνική νομική βάση
(παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

- 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

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου
μέτρου ενίσχυσης
Διάρκεια 02.01.2018 - 31.12.2023

Σχετικός (-οί) οικονομικός
(-οί) τομέας (-είς)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ; ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ; ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Επεξεργασία λυμάτων
Συλλογή αποβλήτων
Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Ανάκτηση υλικών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τηλεπικοινωνίες
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών; παροχής συμβουλών και
συναφείς δραστηριότητες
Επεξεργασία δεδομένων; καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
Δικτυακές πύλες
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

Κατηγορία δικαιούχου Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ετήσιο συνολικό ποσό του
προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο
πλαίσιο του καθεστώτος 

- 

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου



Παραπομπή στην απόφαση
της Επιτροπής 

-

Σε περίπτωση
συγχρηματοδότησης από
κοινοτικά ταμεία

FESR - EUR 1.85 (σε εκατ.)

 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Περιφερειακές ενισχύσεις – επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14) –
Καθεστώς

20 % 10 %

Βασική έρευνα (άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο α) 50 % 10 %

Βιομηχανική έρευνα (άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β)) 50 % 10 %

Πειραματική ανάπτυξη (άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο γ)) 50 % 10 %

Μελέτες σκοπιμότητας (άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο δ)) 50 % 10 %

Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 38) 30 % 20 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


