
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)

Pagalbos
numeris

SA.45781 (2016/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės
nuorodos
numeris
Regiono
pavadinimas
(NUTS)

NAVARRA
107 str. 3 dalies c punktas,Neremiamos teritorijos

Pagalbą
suteikianti
institucija

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 

Pagalbos
priemonės
pavadinimas

IND - Ayudas a la inversión en pymes industriales en 2015

Nacionalinis
teisinis
pagrindas
(nuoroda į
atitinkamą
nacionalinį
oficialųjį
leidinį)

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) 

Pagalbos
priemonės tipas

Schema

Egzistuojančios
pagalbos
priemonės
keitimas
Trukmė 2015.02.07 - 2017.12.31

Ūkio sektorius
(-iai)

APDIRBAMOJI GAMYBA
Atliekų tvarkymas ir šalinimas
Medžiagų atgavimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
Sandėliavimas ir saugojimas
Krovinių tvarkymas
Kita transportui būdingų paslaugų veikla
INFORMACIJA IR RYŠIAI
Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Gavėjo rūšis Mažosios ir vidutinės įmonės

Pagal schemą
planuojamo
biudžeto
bendra metinė
suma 

EUR 4 4000 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos
priemonė (5
str.) 

Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į
Komisijos
sprendimą 

-

Jeigu pagalbos
schema iš
dalies
finansuojama
Bendrijos
lėšomis 

FEDER - EUR 2.20 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma

nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis) Schema 10 % 20 %

Investicinė pagalba MVĮ (17 straipsnis) 20 %

 



 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
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/


