
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της 17ης Ιουνίου
2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός

κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.45782 (2016/X)

Κράτος μέλος Ισπανία

Αριθμός αναφοράς
του κράτους μέλους
Ονομασία της
περιφέρειας (NUTS)

NAVARRA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ),Μη ενισχυόμενες περιοχές

Χορηγούσα αρχή 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

Τίτλος του μέτρου
ενίσχυσης

IND - Ayudas a la inversión en pymes industriales 2016

Εθνική νομική βάση
(παραπομπή στην
επίσημη εθνική
δημοσίευση)

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).

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση
υφιστάμενου
μέτρου ενίσχυσης
Διάρκεια 03.06.2016 - 31.12.2017

Σχετικός (-οί)
οικονομικός (-οί)
τομέας (-είς)

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Αποθήκευση
Διακίνηση φορτίων
Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

Κατηγορία
δικαιούχου

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Ετήσιο συνολικό
ποσό του
προϋπολογισμού
που
προγραμματίζεται
στο πλαίσιο του
καθεστώτος 

EUR 14 6524 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης
(άρθρο 5)

Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην
απόφαση της
Επιτροπής 

-

Σε περίπτωση
συγχρηματοδότησης
από κοινοτικά
ταμεία

FEDER - EUR 7.33 (σε εκατ.)

 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Περιφερειακές ενισχύσεις – επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14) – Καθεστώς 10 % 20 %

Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ (άρθρο 17) 20 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/106/Anuncio-5/ 



Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της 17ης Ιουνίου
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SA.45782 (2016/X)

Ισπανία

NAVARRA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ),Μη ενισχυόμενες περιοχές
GOBIERNO DE NAVARRA. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL Y TRABAJO
Parque Tomás Caballero, 1-1ª planta. 31005 Pamplona
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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).

Καθεστώς

03.06.2016 - 31.12.2017

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
Ανάκτηση υλικών
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
Αποθήκευση
Διακίνηση φορτίων
Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

EUR 14 6524 (σε εκατ.)

- 

Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

-

FEDER - EUR 7.33 (σε εκατ.)
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