
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de
steunmaatregel

SA.49099 (2017/X)

Lidstaat Italië

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) MARCHE
Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit 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

Benaming van de
steunmaatregel 

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

Nationale rechtsgrondslag
(Referentie desbetreffende
nationale officiële
publicatie)

- 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

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande
steunmaatregel 
Looptijd 02.01.2018 - 31.12.2023

Betrokken economische
sector(en) 

INDUSTRIE
PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT; GAS; STOOM EN
GEKOELDE LUCHT
Afvalwaterafvoer
Inzameling van afval
Verwerking en verwijdering van afval
Terugwinning
BOUWNIJVERHEID
Telecommunicatie
Computerprogrammering; consultancy en aanverwante activiteiten
Gegevensverwerking; webhosting en aanverwante activiteiten
Webportalen
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

Soort begunstigde Kleine en middelgrote ondernemingen

Totale geplande jaarbudget
in het kader van de regeling

- 

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de
Commissie

-



Bij cofinanciering uit
communautaire fondsen 

FESR - EUR 1.85 (in miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale

munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Regionale steun - Investeringssteun (art. 14) - Regeling 20 % 10 %

Fundamenteel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 50 % 10 %

Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 50 % 10 %

Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)) 50 % 10 %

Haalbaarheidsstudies (art. 25, lid 2, onder d)) 50 % 10 %

Investeringssteun t.b.v. energie-efficiëntiemaatregelen (art. 38) 30 % 20 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


