
Informacije, ki so jih predložile države članice v zvezi z državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za EGP)
Številka pomoči SA.46423 (2016/X)

Država članica Španija

Referenčna oznaka države
članice
Ime regije (NUTS) NAVARRA

Člen 107(3)(c),Območja, ki ne prejemajo pomoči
Organ, ki dodeli pomoč GOBIERNO DE NAVARRA. DIRECCION GENERAL DE POLITICA ECONOMICA Y

EMPRESARIAL Y TRABAJO
Parque Tomás Caballero, 1 – 1ª planta. 31005 PAMPLONA
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empresa/Default.htm

Naziv ukrepa pomoči IND - Ayudas a la inversión en grandes empresas industriales 2016.

Nacionalna pravna
podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno
publikacijo)

Resolución 943/2016, de 11 de agosto, 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 grandes empresas industriales. (Boletín Oficial de Navarra 168, 31/08/2016).

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega
ukrepa pomoči
Trajanje 01.09.2016 - 31.12.2016

Zadevni gospodarski
sektorji

PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
Ravnanje z odpadki
Pridobivanje sekundarnih surovin
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Skladiščenje
Pretovarjanje
Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
Oblikovanje; aranžerstvo; dekoraterstvo

Vrsta upravičenca Samo velika podjetja

Letni skupni znesek
načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

EUR 2 5000 (v milijonih)

Za jamstva - 

Instrument pomoči (člen 5) Nepovratna sredstva/subvencionirane obrestne mere

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s
sredstvi Skupnosti
 



 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali
najvišji znesek

pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč – pomoč za naložbe (člen 14) – Shema 10 %

Pomoč za usposabljanje (člen 31) 50 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/168/Anuncio-13/


