
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról

Támogatás száma SA.45782 (2016/X)

Tagállam Spanyolország

A tagállam
azonosítója
Régió
megnevezése
(NUTS)

NAVARRA
107. cikk (3) bekezdés c) pont,Nem támogatott területek

A támogatást
odaítélő hatóság

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

A támogatási
intézkedés jogcíme

IND - Ayudas a la inversión en pymes industriales 2016

Nemzeti jogalap
(A nemzeti
hivatalos lapban
megjelent
támogatás
elérhetősége)

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).

Az intézkedés
típusa

Program

A létező
támogatási
intézkedés
módosítása
Időtartam 2016.06.03 - 2017.12.31

Érintett gazdasági
ágazatok

FELDOLGOZÓIPAR
Hulladékkezelés; -ártalmatlanítás
Hulladékanyag hasznosítása
Szennyeződésmentesítés; egyéb hulladékkezelés
Raktározás; tárolás
Rakománykezelés
Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
INFORMÁCIÓ; KOMMUNIKÁCIÓ
Tudományos kutatás; fejlesztés

A
kedvezményezett
típusa

Kis- és középvállalkozások

A program
keretében
előirányzott teljes
éves költségvetési
összeg

EUR 14 6524 (millió)

Kezességvállalásra
elkülönített rész

- 

Támogatási eszköz
(5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági
határozat
megnevezése 

-

Közösségi
forrásokból
történő
társfinanszírozás
esetén

FEDER - EUR 7.33 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási támogatás (14. cikk) Program 10 % 20 %

Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk) 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/106/Anuncio-5/ 
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IND - Ayudas a la inversión en pymes industriales 2016

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).
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