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Pagalbos priemonės pavadinimas HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia
(Piloto Fábrica 4.0)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2016.01.04 - 2017.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba
Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba
Metalų rūdų kasyba
Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
Kasybai būdingų paslaugų veikla
Maisto produktų gamyba
Gėrimų gamyba
Tabako gaminių gamyba
Tekstilės audimas
Tekstilės apdaila
Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių; išskyrus baldus;
gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
Pagrindinių chemikalų; trąšų ir azoto junginių; pirminių plastikų ir
pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
Dažų; lakų ir panašių dangų medžiagų; spaustuvinių dažų ir
mastikų gamyba
Muilo ir ploviklių; valiklių ir blizgiklių; kvepalų ir tualeto
priemonių gamyba



priemonių gamyba
Kitų cheminių medžiagų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų
gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Metalo gaminių; išskyrus mašinas ir įrenginius; gamyba
Kompiuterinių; elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių; priekabų ir puspriekabių gamyba
Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba
Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba
Baldų gamyba
Kita gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
Vandens rinkimas; valymas ir tiekimas
Nuotekų valymas
Atliekų rinkimas; tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
Didmeninė prekyba; išskyrus prekybą variklinėmis transporto
priemonėmis ir motociklais
Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
Leidybinė veikla
Telekomunikacijos
Kompiuterių programavimo; konsultacinė ir susijusi veikla
Informacinių paslaugų veikla
Teisinė ir apskaitos veikla
Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
Architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
Reklama ir rinkos tyrimas
Kita profesinė; mokslinė ir techninė veikla
Veterinarinė veikla
Apsaugos ir tyrimo veikla
Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
Administracinė veikla; įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo
veikla

Gavėjo rūšis Mažosios ir vidutinės įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 1,95 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (mln.)

 



 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis) Schema 15 % 20 %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (18 straipsnis) 50 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


