
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.44337 (2016/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) GALICIA
Článok 107 ods. 3 písm. c)

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

Názov opatrenia pomoci HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia
(Piloto Fábrica 4.0)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

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

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 04.01.2016 - 31.12.2017

Príslušné odvetvia hospodárstva Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Tkanie textilu
Konečná úprava textilu
Výroba ostatného textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku;
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba základných chemikálií; priemyselných hnojív a
dusíkatých zlúčenín (zmesí); plastov a syntetického kaučuku v
primárnej forme
Výroba pesticídov a iných agrochemických produktov
Výroba farieb; lakov a podobných náterov; tlačiarenských farieb
a tmelov



Výroba mydla a pracích prostriedkov; čistiacich a leštiacich
prípravkov; parfumérskych a toaletných prípravkov
Výroba ostatných chemických prípravkov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a
farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba kovových konštrukcií; okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových; elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel; návesov a prívesov
Stavba rekreačných a športových člnov
Výroba železničných lokomotív a vozového parku
Výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení
Výroba vojenských bojových vozidiel
Výroba dopravných prostriedkov i. n.
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Zber; úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber; spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom
Veľkoobchod; okrem motorových vozidiel a motocyklov
Skladové a pomocné činnosti v doprave
Nakladateľské činnosti
Telekomunikácie
Počítačové programovanie; poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Právne a účtovnícke činnosti
Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia
Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a
analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Reklama a prieskum trhu
Ostatné odborné; vedecké a technické činnosti
Veterinárne činnosti
Bezpečnostné a pátracie služby
Činnosti súvisiace s údržbou budov a krajinnou úpravou
Administratívne; pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné
činnosti

Typ príjemcu Malé a stredné podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 1,95 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (v mil.)

 



 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 15 % 20 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (čl. 18) 50 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


