
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.49732 (2017/X)

Tagállam Olaszország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) MARCHE
107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság p.f. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e
Internazionalizzazione
Via Tiziano 44, 60100 Ancona
www.impresa.marche.it

A támogatási intézkedés jogcíme 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 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

-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.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás SA.45777

Időtartam 2016.10.02 - 2023.12.31

Érintett gazdasági ágazatok BÁNYÁSZAT; KŐFEJTÉS
FELDOLGOZÓIPAR
Villamosenergia-termelés
Gőzellátás; légkondicionálás
Szennyvíz gyűjtése; kezelése
Hulladékgyűjtés
Hulladékkezelés; -ártalmatlanítás
Hulladékanyag hasznosítása
Épületek építése
Raktározás; tárolás
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
INFORMÁCIÓ; KOMMUNIKÁCIÓ
M.n.s. egyéb szakmai; tudományos; műszaki tevékenység



M.n.s. egyéb szakmai; tudományos; műszaki tevékenység
Textil; szőrme mosása; tisztítása

A kedvezményezett típusa Kis- és középvállalkozások

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 5.1 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

Por Fesr 2014/2020 - EUR 2.51 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási támogatás (14. cikk) Program 10 % 20 %

Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk) 10 % 10 %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (18. cikk) 50 %

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (22. cikk) 50 0000 EUR

Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk) 50 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-finanza


