
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.44337 (2016/X)

Dalībvalsts Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) GALICIA
107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703 Santiago de
Compostela (A Coruña)
www.igape.es

Atbalsta pasākuma nosaukums HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto
Fábrica 4.0)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Resolución de 28 de diciembre de 2015 (DOG nº 247, del 29 de
diciembre) por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de
Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los
proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2014-2020

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 04.01.2016 - 31.12.2017

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve
Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve
Metāla rūdu ieguve
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
Pārtikas produktu ražošana
Dzērienu ražošana
Tabakas izstrādājumu ražošana
Tekstilmateriālu aušana
Tekstilmateriālu apdare
Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana
Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
Koksnes; koka un korķa izstrādājumu ražošana; izņemot mēbeles;
salmu un pīto izstrādājumu ražošana
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
Ķīmisko pamatvielu; minerālmēslu un slāpekļa savienojumu;
plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās
Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
Krāsu; laku un līdzīgu pārklājumu; tipogrāfijas krāsu un mastikas
ražošana
Ziepju; mazgāšanas; tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu; smaržu
un kosmētisko līdzekļu ražošana



un kosmētisko līdzekļu ražošana
Pārējo ķīmisko vielu ražošana
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
Gatavo metālizstrādājumu ražošana; izņemot mašīnas un iekārtas
Datoru; elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Elektrisko iekārtu ražošana
Citur neklasificētu iekārtu; mehānismu un darba mašīnu ražošana
Automobiļu; piekabju un puspiekabju ražošana
Atpūtas un sporta laivu būve
Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
Lidaparātu; kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
Pārējo transportlīdzekļu ražošana
Mēbeļu ražošana
Cita veida ražošana
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
Ūdens ieguve; attīrīšana un apgāde
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Atkritumu savākšana; apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Vairumtirdzniecība; izņemot automobiļus un motociklus
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
Izdevējdarbība
Telekomunikācija
Datorprogrammēšana; konsultēšana un saistītas darbības
Informācijas pakalpojumi
Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un
vadībzinībās
Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude
un analīze
Zinātniskās pētniecības darbs
Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
Citi profesionālie; zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
Veterinārie pakalpojumi
Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana
Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības

Saņēmēja veids Mazie un vidējie uzņēmumi

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets EUR 1,95 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (miljonos)

 
 



Mērķi Atbalsta maksimālā
intensitāte % vai

atbalsta maksimālā
summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts – ieguldījumu atbalsts (14. pants) – Shēma 15 % 20 %

Atbalsts konsultācijām MVU (18. pants) 50 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


