
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.49732 (2017/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) MARCHE
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul p.f. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e
Internazionalizzazione
Via Tiziano 44, 60100 Ancona
www.impresa.marche.it

Denumirea măsurii de ajutor 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 

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

-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.

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente Modificare SA.45777

Durata 02.10.2016 - 31.12.2023

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Producţia de energie electrică
Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea deşeurilor
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
Recuperare materialelor
Construcţii de clădiri
Depozitări
Alte activităţi anexe transporturilor
INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice n.c.a.



Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice n.c.a.
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din
blană

Tipul de beneficiar Întreprinderi mici şi mijlocii

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 5.1 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare Por Fesr 2014/2020 - EUR 2.51 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare regionale - Ajutoare pentru investiții (articolul 14) - Schema 10 % 20 %

Ajutoarele pentru investiții destinate IMM-urilor (articolul 17) 10 % 10 %

Ajutoarele pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 18) 50 %

Ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate (articolul 22) 50 0000 EUR

Ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională (articolul 29) 50 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza


