
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.49099 (2017/X)

Valstybė narė Italija

Valstybės narės nuorodos
numeris
Regiono pavadinimas
(NUTS)

MARCHE
107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti
institucija

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

Pagalbos priemonės
pavadinimas

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

Nacionalinis teisinis
pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį
oficialųjį leidinį)

- 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

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos
priemonės keitimas
Trukmė 2018.01.02 - 2023.12.31

Ūkio sektorius (-iai) APDIRBAMOJI GAMYBA
ELEKTROS; DUJŲ; GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS
Nuotekų valymas
Atliekų rinkimas
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
Medžiagų atgavimas
STATYBA
Telekomunikacijos
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla
Duomenų apdorojimo; interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla
Interneto vartų paslaugų veikla
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Gavėjo rūšis Mažosios ir vidutinės įmonės

Pagal schemą planuojamo
biudžeto bendra metinė
suma 

- 

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos
sprendimą 

-



Jeigu pagalbos schema iš
dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

FESR - EUR 1.85 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis) Schema 20 % 10 %

Fundamentiniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies a punktas) 50 % 10 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies b punktas) 50 % 10 %

Bandomoji taikomoji veikla (25 straipsnio 2 dalies c punktas) 50 % 10 %

Galimybių tyrimai (25 straipsnio 2 dalies d punktas) 50 % 10 %

Investicinė pagalba energijos vartojimo efektyvumo priemonėms (38
straipsnis)

30 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza


