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A támogatási intézkedés jogcíme TRTEL - Subvención de inversiones de adecuación en la terminal logística del área industrial de Almussafes para su conexión y operatividad logística con el Corredor Mediterráneo

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége) - Decreto 98/2016, de 4 de agosto, el Consell, (DOCV nº 7846 de 8 de agosto de 2016) por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa y con carácter excepcional, en
aplicación de razones de interés público de tipo económico, de una subvención a Ford España ,S.L. para la realización de las inversiones necesarias para la adecuación de la terminal
logística del Área Industrial de Almussafes - Resolución del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se concede una subvención nominativa a
FORD ESPAÑA, S.L. para realizar inversiones en la terminal logística del área industrial de Almussafes para su conexión y operatividad logística con el Corredor Mediterráneo

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás 

A létező támogatási intézkedés módosítása

Támogatás odaítélésének időpontja 2016.11.03-jétol

Érintett gazdasági ágazatok Közúti gépjármű gyártása

A kedvezményezett típusa Csak nagyvállalatok

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támogatás teljes összege EUR 10 0000 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás
%

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (56. cikk) 100 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.indi.gva.es/novedades/-/asset_publisher/68mT7WMwvnKp/content/decreto-98-2016-de-4-de-agosto-por-el-que-se-aprueban-las-bases-reguladoras-para-la-concesion-directa-de-una-subvencion-para-la-realizacion-de-inversi/161328120;jsessionid=FB9795AB828C1D5FAA73BDFDECB3E755.node1

http://www.indi.gva.es/documents/161328133/163825606/Resolucion+3nov16+proyecto+playa+de+vias+FORD+2016.pdf/1c6ecaeb-8288-4455-83f2-06f510f8b3ed


