
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на
помощта

SA.45781 (2016/X)

Държава-членка Испания

Референтен
номер на
държавата-членка
Име на региона
(NUTS)

NAVARRA
Член 107, параграф 3, буква в),Неподпомагани области

Предоставящ
орган

GOBIERNO DE NAVARRA. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO
Parque Tomás Caballero, 1-1ª planta. 31005 Pamplona
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Vicepresidencia+Desarrollo+Economico/DG+Politica+Economica+Empresarial+Trabajo.htm 

Наименование на
мярката за помощ

IND - Ayudas a la inversión en pymes industriales en 2015

Национално
правно
основание
(позоваване на
съответната
национална
официална
публикация)

RESOLUCIÓN FC76/2015, de 3 de febrero, de la Directora General de Política Económica y Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria de
2015 de ayudas a la inversión en PYMES industriales. (Boletín Oficial de Navarra 25, 06/02/2015) RESOLUCIÓN 634/2015, de 18 de diciembre,
de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se modifica la Resolución FC76/2015, de 3 de febrero, de la
Directora General de Política Económica y Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la inversión en Pymes industriales 2015.
(Boletín Oficial de Navarra 253, 22/02/2015) 

Вид на мярката Схема

Изменение на
съществуваща
мярка за помощ
Продължителност07.02.2015 - 31.12.2017

Засегнат/и
икономически
сектор/и

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Обработване и обезвреждане на отпадъци
Рециклиране на материали
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Складиране и съхраняване на товари
Обработка на товари
Други спомагателни дейности в транспорта
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
Научноизследователска и развойна дейност

Вид на
получателя

Малки и средни предприятия

Общ годишен
размер на
планирания
бюджет по
схемата

EUR 4 4000 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за
помощ (член 5)

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на
решението на
Комисията

-

Ако има
съфинансиране
от фондове на
Общността

FEDER - EUR 2.20 (в млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер на
помощта в национална

валута

Бонуси за МСП в %

Регионални инвестиционни помощи (член 14) Схема 10 % 20 %

Инвестиционни помощи за МСП (член 17) 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/25/Anuncio-1/

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/253/Anuncio-12/



Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни
2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)

SA.45781 (2016/X)

Испания

NAVARRA
Член 107, параграф 3, буква в),Неподпомагани области
GOBIERNO DE NAVARRA. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO
Parque Tomás Caballero, 1-1ª planta. 31005 Pamplona
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Vicepresidencia+Desarrollo+Economico/DG+Politica+Economica+Empresarial+Trabajo.htm 
IND - Ayudas a la inversión en pymes industriales en 2015

RESOLUCIÓN FC76/2015, de 3 de febrero, de la Directora General de Política Económica y Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria de
2015 de ayudas a la inversión en PYMES industriales. (Boletín Oficial de Navarra 25, 06/02/2015) RESOLUCIÓN 634/2015, de 18 de diciembre,
de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se modifica la Resolución FC76/2015, de 3 de febrero, de la
Directora General de Política Económica y Empresarial, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la inversión en Pymes industriales 2015.
(Boletín Oficial de Navarra 253, 22/02/2015) 

Схема

07.02.2015 - 31.12.2017

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Обработване и обезвреждане на отпадъци
Рециклиране на материали
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
Складиране и съхраняване на товари
Обработка на товари
Други спомагателни дейности в транспорта
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
Научноизследователска и развойна дейност
Малки и средни предприятия

EUR 4 4000 (в млн.)

- 

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

-

FEDER - EUR 2.20 (в млн.)

 
 

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/25/Anuncio-1/

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/253/Anuncio-12/


