
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.49732 (2017/X)

Členský štát Taliansko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) MARCHE
Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc p.f. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e
Internazionalizzazione
Via Tiziano 44, 60100 Ancona
www.impresa.marche.it

Názov opatrenia pomoci 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 

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

-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.

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci Modifikácia SA.45777

Trvanie 02.10.2016 - 31.12.2023

Príslušné odvetvia hospodárstva ŤAŽBA A DOBÝVANIE
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba elektriny
Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber odpadu
Spracúvanie a likvidácia odpadu
Recyklácia materiálov
Výstavba budov
Skladovanie a uskladňovanie
Ostatné pomocné činnosti v doprave
INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA
Ostatné odborné; vedecké a technické činnosti i. n.



Ostatné odborné; vedecké a technické činnosti i. n.
Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov

Typ príjemcu Malé a stredné podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 5.1 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

Por Fesr 2014/2020 - EUR 2.51 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 10 % 20 %

Investičná pomoc pre MSP (čl. 17) 10 % 10 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (čl. 18) 50 %

Pomoc pre začínajúce podniky (čl. 22) 50 0000 EUR

Pomoc na inováciu procesov a na organizačnú inováciu (čl. 29) 50 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza


