
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.44337 (2016/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) GALICIA
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

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

Název opatření podpory HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia
(Piloto Fábrica 4.0)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 04.01.2016 - 31.12.2017

Dotyčná hospodářská odvětví Těžba černého a hnědého uhlí
Těžba ropy a zemního plynu
Těžba rud
Ostatní těžba a dobývání
Podpůrné činnosti při těžbě
Výroba potravinářských výrobků
Výroba nápojů
Výroba tabákových výrobků
Tkaní textilií
Konečná úprava textilií
Výroba ostatních textilií
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva; výroba dřevěných a korkových výrobků;
kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
Výroba základních chemických látek; hnojiv a dusíkatých
sloučenin; plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
Výroba nátěrových barev; laků a jiných nátěrových materiálů;
tiskařských barev a tmelů
Výroba mýdel; detergentů; čisticích a lešticích prostředků;
parfémů a toaletních přípravků



parfémů a toaletních přípravků
Výroba ostatních chemických výrobků
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; kromě
strojů a zařízení
Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů); přívěsů a návěsů
Stavba rekreačních a sportovních člunů
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výroba letadel a kosmických lodí a souvisejících zařízení
Výroba vojenských bojových vozidel
Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl
Opravy a instalace strojů a zařízení
Shromažďování; úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Sběr; příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů
k dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
Velkoobchod; kromě s motorovými vozidly
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Vydavatelské činnosti
Telekomunikační činnosti
Programování; poradenství a související činnosti
Informační činnosti
Právní a účetnické činnosti
Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a
analýzy
Vědecký výzkum a vývoj
Reklama a průzkum trhu
Ostatní odborné; vědecké a technické činnosti
Veterinární činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti
Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
Administrativní; kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro
podnikání

Kategorie příjemce Malé a střední podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 1,95 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -



V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (v milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Regionální podpora - investiční podpora (článek 14) - Režim podpory 15 % 20 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků
(článek 17)

50 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


