
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17
juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de

EER relevante tekst)
Nummer van de
steunmaatregel

SA.45781 (2016/X)

Lidstaat Spanje

Referentie
lidstaat 
Naam van de
regio (NUTS) 

NAVARRA
Artikel 107, lid 3, onder c),Niet-steungebieden

Steunverlenende
autoriteit

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 

Benaming van
de
steunmaatregel 

IND - Ayudas a la inversión en pymes industriales en 2015

Nationale
rechtsgrondslag
(Referentie
desbetreffende
nationale
officiële
publicatie)

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) 

Soort steun Regeling

Aanpassing
bestaande
steunmaatregel 
Looptijd 07.02.2015 - 31.12.2017

Betrokken
economische
sector(en) 

INDUSTRIE
Verwerking en verwijdering van afval
Terugwinning
Sanering en ander afvalbeheer
Opslag
Vrachtbehandeling
Overige vervoerondersteunende activiteiten
INFORMATIE EN COMMUNICATIE
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

Soort
begunstigde

Kleine en middelgrote ondernemingen

Totale geplande
jaarbudget in
het kader van
de regeling

EUR 4 4000 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument
(artikel 5)

Subsidie/rentesubsidie

Referentie
besluit van de
Commissie

-

Bij
cofinanciering
uit
communautaire
fondsen 

FEDER - EUR 2.20 (in miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %) of
maximum steunbedrag

(in nationale
munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale steun - Investeringssteun (art. 14) - Regeling 10 % 20 %

Investeringssteun voor kmo's (art. 17) 20 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
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/


