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A tagállam azonosítója
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A támogatást odaítélő hatóság Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703 Santiago de
Compostela (A Coruña)
www.igape.es

A támogatási intézkedés jogcíme HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto
Fábrica 4.0)

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2016.01.04 - 2017.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Szénbányászat
Kőolaj-; földgázkitermelés
Fémtartalmú érc bányászata
Egyéb bányászat
Bányászati szolgáltatás
Élelmiszergyártás
Italgyártás
Dohánytermék gyártása
Textilszövés
Textilkikészítés
Egyéb textiláru gyártása
Ruházati termék gyártása
Bőr; bőrtermék; lábbeli gyártása
Fafeldolgozás (kivéve: bútor); fonottáru gyártása
Papír; papírtermék gyártása
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
Kokszgyártás; kőolaj-feldolgozás
Vegyi alapanyag gyártása
Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
Festék; bevonóanyag gyártása
Tisztítószer; testápolási cikk gyártása
Egyéb vegyi termék gyártása
Gyógyszergyártás
Gumi-; műanyag termék gyártása
Nemfém ásványi termék gyártása



Nemfém ásványi termék gyártása
Fémfeldolgozási termék gyártása
Számítógép; elektronikai; optikai termék gyártása
Villamos berendezés gyártása
Gép; gépi berendezés gyártása
Közúti jármű gyártása
Szabadidő-; sporthajó gyártása
Vasúti; kötöttpályás jármű gyártása
Légi-; űrjármű gyártása
Katonai harcjármű gyártása
Egyéb jármű gyártása
Bútorgyártás
Egyéb feldolgozóipari tevékenység
Ipari gép; berendezés; eszköz javítása
Víztermelés; -kezelés; -ellátás
Szennyvíz gyűjtése; kezelése
Hulladékgazdálkodás
Szennyeződésmentesítés; egyéb hulladékkezelés
Nagykereskedelem (kivéve: jármű; motorkerékpár)
Raktározás; szállítást kiegészítő tevékenység
Kiadói tevékenység
Távközlés
Információ-technológiai szolgáltatás
Információs szolgáltatás
Jogi; számviteli; adószakértői tevékenység
Üzletvezetési; vezetői tanácsadás
Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat; elemzés
Tudományos kutatás; fejlesztés
Reklám; piackutatás
Egyéb szakmai; tudományos; műszaki tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Biztonsági; nyomozói tevékenység
Építmény üzemeltetés; zöldterület-kezelés
Adminisztratív-; kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

A kedvezményezett típusa Kis- és középvállalkozások

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 1,95 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %



Regionális beruházási támogatás (14. cikk) Program 15 % 20 %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (18. cikk) 50 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


