
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.46423 (2016/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené
v členském státě
Název regionu (podle
NUTS) 

NAVARRA
Čl. 107 odst. 3 písm. c),Oblasti, které nemají nárok na podporu 

Poskytovatel podpory 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

Název opatření podpory IND - Ayudas a la inversión en grandes empresas industriales 2016.

Vnitrostátní právní základ
(odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední
vyhlášení)

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).

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího
opatření podpory
Doba trvání 01.09.2016 - 31.12.2016

Dotyčná hospodářská
odvětví

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů
Zpracování odpadů k dalšímu využití
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
Skladování
Manipulace s nákladem
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Vědecký výzkum a vývoj
Specializované návrhářské činnosti

Kategorie příjemce Pouze velké podniky

Celková roční částka
rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

EUR 2 5000 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí
Komise

-



V případě
spolufinancování z
finančních prostředků
Společenství
 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Regionální podpora - investiční podpora (článek 14) - Režim podpory 10 %

Podpora na vzdělávání (článek 31) 50 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/168/Anuncio-13/


