
Informacije, ki so jih predložile države članice v zvezi z državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za EGP)
Številka pomoči SA.44337 (2016/X)

Država članica Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS) GALICIA
Člen 107(3)(c)

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

Naziv ukrepa pomoči HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto
Fábrica 4.0)

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

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

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje 04.01.2016 - 31.12.2017

Zadevni gospodarski sektorji Pridobivanje premoga
Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
Pridobivanje rud
Pridobivanje rudnin in kamnin
Storitve za rudarstvo
Proizvodnja živil
Proizvodnja pijač
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Tkanje tekstilij
Dodelava tekstilij
Proizvodnja drugih tekstilij
Proizvodnja oblačil
Proizvodnja usnja; usnjenih in sorodnih izdelkov
Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa; plute;
slame in protja; razen pohištva
Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja koksa in naftnih derivatov
Proizvodnja osnovnih kemikalij; gnojil in dušikovih spojin;
plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki
Proizvodnja razkužil; pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
Proizvodnja barv; lakov in podobnih premazov; tiskarskih barv in
kitov
Proizvodnja mil in pralnih sredstev; čistilnih in polirnih sredstev;
parfumov in toaletnih sredstev



parfumov in toaletnih sredstev
Proizvodnja razstreliv; lepil; eteričnih olj in drugih kemičnih
izdelkov
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovinskih izdelkov; razen strojev in naprav
Proizvodnja računalnikov; elektronskih in optičnih izdelkov
Proizvodnja električnih naprav
Proizvodnja drugih strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil; prikolic in polprikolic
Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
Proizvodnja bojnih vozil
Proizvodnja drugih vozil
Proizvodnja pohištva
Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
Popravila in montaža strojev in naprav
Zbiranje; prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnaje z njimi; pridobivanje
sekundarnih surovin
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Posredništvo in trgovina na debelo; razen z motornimi vozili
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
Založništvo
Telekomunikacijske dejavnosti
Računalniško programiranje; svetovanje in druge s tem povezane
dejavnosti
Druge informacijske dejavnosti
Pravne in računovodske dejavnosti
Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in
analiziranje
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
Oglaševanje in raziskovanje trga
Druge strokovne in tehnične dejavnosti
Veterinarstvo
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
Dejavnost oskrbe stavb in okolice
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

Vrsta upravičenca Mala in srednje velika podjetja

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

EUR 1,95 (v milijonih)

Za jamstva - 

Instrument pomoči (člen 5) Nepovratna sredstva/subvencionirane obrestne mere

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (v milijonih)

 



 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali
najvišji znesek pomoči

v domači valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč – pomoč za naložbe (člen 14) – Shema 15 % 20 %

Pomoč za svetovanje v korist MSP (člen 18) 50 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


