
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.49029 (2017/X)

Država članica Španija

Referenčna oznaka države članice Proyecto I+D+i Industria Conectada 4.0

Ime regije (NUTS) ESPANA
Območja, ki ne prejemajo pomoči

Organ, ki dodeli pomoč Ministro de Economía, Industria y Competitividad
Paseo de la Castellana 160 28071 Madrid

Naziv ukrepa pomoči INV - Apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la
industria conectada 4.0

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

Orden EIC/742/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las
bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos de I+D+i
en el ámbito de la industria conectada 4.0.

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči Sprememba SA.45688

Trajanje 03.08.2017 - 31.12.2020

Zadevni gospodarski sektorji Proizvodnja živil
Proizvodnja pijač
Proizvodnja tobačnih izdelkov
Proizvodnja tekstilij
Proizvodnja oblačil
Proizvodnja usnja; usnjenih in sorodnih izdelkov
Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa; plute;
slame in protja; razen pohištva
Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Proizvodnja koksa in naftnih derivatov
Proizvodnja kemikalij; kemičnih izdelkov
Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
Proizvodnja kovin
Proizvodnja kovinskih izdelkov; razen strojev in naprav
Proizvodnja računalnikov; elektronskih in optičnih izdelkov
Proizvodnja električnih naprav
Proizvodnja drugih strojev in naprav
Proizvodnja motornih vozil; prikolic in polprikolic
Proizvodnja drugih vozil in plovil
Proizvodnja pohištva
Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti

Vrsta upravičenca Vsa podjetja

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

EUR 100 (v milijonih)



Za jamstva - 

Instrument pomoči (člen 5) Posojilo/vračljivi predujmi

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 %

Industrijske raziskave (člen 25(2)(b)) 50 % 20 %

Eksperimentalni razvoj (člen 25(2)(c)) 25 % 20 %

Pomoč za procesne in organizacijske inovacije (člen 29) 15 % 35 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9215.pdf


