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Abimeetme nimetus HAC - Ayudas a los proyectos piloto fábrica 4.0 en Galicia (Piloto
Fábrica 4.0)

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

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

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 04.01.2016 - 31.12.2017

Sektorid Kivi- ja pruunsöe kaevandamine
Toornafta ja maagaasi tootmine
Metallimaakide kaevandamine
Muu kaevandamine
Kaevandamist abistavad tegevusalad
Toiduainete tootmine
Joogitootmine
Tubakatoodete tootmine
Riidekudumine
Tekstiili viimistlemine
Muu tekstiilitootmine
Rõivatootmine
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine; v.a mööbel;
õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Paberi ja pabertoodete tootmine
Trükindus ja salvestiste paljundus
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine
Põhikemikaalide; väetise ja lämmastikuühendite tootmine; plasti
ja sünteeskautšuki tootmine algkujul
Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine
Värvide; lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide
ja mastiksite tootmine
Seebi; pesemis-; puhastus- ja poleervahendite; parfüümide ja
tualetitarvete tootmine



tualetitarvete tootmine
Muude keemiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
Kummi- ja plasttoodete tootmine
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Metalltoodete tootmine; v.a masinad ja seadmed
Arvutite; elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Elektriseadmete tootmine
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
Mootorsõidukite; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
Militaarveokite tootmine
Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
Mööblitootmine
Muu tootmine
Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
Veekogumine; -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon
Jäätmekogumine; -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele
võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused
Hulgikaubandus; v.a mootorsõidukid ja mootorrattad
Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kirjastamine
Telekommunikatsioon
Programmeerimine; konsultatsioonid jms tegevused
Infoalane tegevus
Juriidilised toimingud ja arvepidamine
Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine
Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Teadus- ja arendustegevus
Reklaamindus ja turu-uuringud
Muu kutse-; teadus- ja tehnikaalane tegevus
Veterinaaria
Turvatöö ja juurdlus
Hoonete ja maastike hooldus
Büroohaldus; büroode ja muu äritegevuse abitegevused

Abisaaja liik Väikeettevõtted

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 1,95 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral FEDER 2014-2020 - EUR 3,12 (miljonites)

 
 



Eesmärgid Abi suurim osatähtsus
(%) või suurim
abisumma riigi

vääringus

VKEde soodustused
(%)

Regionaalabi – investeerimisabi (artikkel 14) – Abikava 15 % 20 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 18) 50 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioO92-221215-0001_es.pdf


