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Tukitoimenpiteen nimike HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto
Fábrica 4.0)

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) 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

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 04.01.2016 - 31.12.2017

Toimiala(t) Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
Metallimalmien louhinta
Muu kaivostoiminta ja louhinta
Kaivostoimintaa palveleva toiminta
Elintarvikkeiden valmistus
Juomien valmistus
Tupakkatuotteiden valmistus
Kankaiden kudonta
Tekstiilien viimeistely
Muiden tekstiilituotteiden valmistus
Vaatteiden valmistus
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl.
huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)
Paperin; paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Peruskemikaalien; lannoitteiden ja typpiyhdisteiden;
muoviaineiden ja synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Maalien; lakan; painovärien yms. valmistus
Saippuan; pesu-; puhdistus- ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja
hygieniatuotteiden valmistus
Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus



Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Kumi- ja muovituotteiden valmistus
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Sähkölaitteiden valmistus
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Moottoriajoneuvojen; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
Taisteluajoneuvojen valmistus
Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus
Muu valmistus
Koneiden ja laitteiden korjaus; huolto ja asennus
Veden otto; puhdistus ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto
Jätteen keruu; käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
Kustannustoiminta
Televiestintä
Ohjelmistot; konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
Tietopalvelutoiminta
Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
Mainostoiminta ja markkinatutkimus
Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
Eläinlääkintäpalvelut
Turvallisuus-; vartiointi- ja etsiväpalvelut
Kiinteistön- ja maisemanhoito
Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle

Tuensaajatyyppi Pienet ja keskisuuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 1,95 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (miljoonaa)

 
 



Tavoitteet Tuen
enimmäisintensiteetti

prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Alueellinen tuki – investointituki (14 artikla) – Järjestelmä 15 % 20 %

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (18 artikla) 50 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


