
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna

107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.49732 (2017/X)

Medlemsstat Italien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) MARCHE
Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet p.f. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e
Internazionalizzazione
Via Tiziano 44, 60100 Ancona
www.impresa.marche.it

Stödåtgärdens titel Sostegno alle start up,sviluppo e continuità d’impresa nelle aree di
crisi”. Attivazione bando per investimenti localizzati nei Comuni
dell’area di crisi del Piceno e prenotazione impegno per €
5.857.142,88. - MISURA 7.1 POR FESR 2014/2020 

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

-DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
PROGRAMMAZIONE INTEGRATA ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
FORMAZIONE E LAVORO, ACCESSO AL CREDITO E
FINANZA N. 59/ACF DEL 31/05/2016 POR MARCHE FESR
2014-20-ASSE 3-OS 7-Azione7.1“Sostegno allo start up, sviluppo e
continuità di impresa nelle aree di crisi”-Approvazione bando di
accesso e prenotazione impegno per Aree di crisi ex A.Merloni e
Provincia PU-€ 11.142.857,14- sa. 45777 - DECRETO DEL
DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA,
COMMERCIO, COOPERAZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE N. 209 DEL 12 SETTEMBRE
2017 POR MARCHE FESR 2014-2020-Asse 3 OS 7 –Azione 7.1
“Sostegno alle start up, sviluppo e continuità d’impresa nelle aree di
crisi”. Attivazione bando per investimenti localizzati nei Comuni
dell’area di crisi del Piceno e prenotazione impegno per €
5.857.142,88.

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd Ändring SA.45777

Varaktighet 02.10.2016 - 31.12.2023

Berörda ekonomiska sektorer UTVINNING AV MINERAL
TILLVERKNING
Generering av elektricitet
Försörjning av värme och kyla
Avloppsrening
Insamling av avfall
Behandling och bortskaffande av avfall
Återvinning
Byggande av hus
Magasinering och varulagring
Övriga stödtjänster till transport
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET
Övrig verksamhet inom juridik; ekonomi; vetenskap och teknik



Övrig verksamhet inom juridik; ekonomi; vetenskap och teknik
Tvätteriverksamhet

Typ av stödmottagare Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras
enligt ordningen

EUR 5.1 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder Por Fesr 2014/2020 - EUR 2.51 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna

stödnivå i % eller
högsta tillåtna

stödbelopp i nationell
valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Regionalt stöd – investeringsstöd (art. 14) – Stödordning 10 % 20 %

Investeringsstöd till små och medelstora företag (art. 17) 10 % 10 %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (art.
18)

50 %

Stöd till nystartade företag (art. 22) 50 0000 EUR

Stöd till process- och organisationsinnovation (art. 29) 50 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza


