
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de
declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)

Număr ajutor SA.45782 (2016/X)

Stat membru Spania

Numărul de
referință al
statului
membru
Numele
regiunii
(NUTS)

NAVARRA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c),Zone neasistate

Autoritatea
care acordă
ajutorul

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

Denumirea
măsurii de
ajutor 

IND - Ayudas a la inversión en pymes industriales 2016

Temeiul
juridic
naţional
(trimitere la
publicaţia
oficială
naţională)

RESOLUCIÓN 611/2016, de 19 de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la
convocatoria de 2016 de ayudas a la inversión en PYMES industriales. (Boletín Oficial de Navarra 106, 2/06/2016).

Tipul măsurii Schemă

Modificarea
unei măsuri de
ajutor existente
Durata 03.06.2016 - 31.12.2017

Sectorul
(sectoarele)
economic(e)
vizate

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
Tratarea şi eliminarea deşeurilor
Recuperare materialelor
Activităţi şi servicii de decontaminare
Depozitări
Manipulări
Alte activităţi anexe transporturilor
INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
Cercetare-dezvoltare

Tipul de
beneficiar

Întreprinderi mici şi mijlocii

Valoarea
anuală totală a
bugetului
previzionat în
temeiul
schemei de
ajutor

EUR 14 6524 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul
de ajutor
(articolul 5)

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la
decizia
Comisiei

-

În cazul
cofinanţării
din fonduri
comunitare 

FEDER - EUR 7.33 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

Ajutoare regionale - Ajutoare pentru investiții (articolul 14) - Schema 10 % 20 %

Ajutoarele pentru investiții destinate IMM-urilor (articolul 17) 20 %

 



 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/106/Anuncio-5/ 


