
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.49029 (2017/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru Proyecto I+D+i Industria Conectada 4.0

Numele regiunii (NUTS) ESPANA
Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul Ministro de Economía, Industria y Competitividad
Paseo de la Castellana 160 28071 Madrid

Denumirea măsurii de ajutor INV - Apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la
industria conectada 4.0

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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.

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente Modificare SA.45688

Durata 03.08.2017 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Industria alimentară
Fabricarea băuturilor
Fabricarea produselor din tutun
Fabricarea produselor textile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie; harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului; fabricarea produselor din lemn şi plută; cu
excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Industria metalurgică
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal; exclusiv
maşini; utilaje şi instalaţii
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea de maşini; utilaje şi echipamente n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; a remorcilor şi
semiremorcilor
Fabricarea altor mijloace de transport
Fabricarea de mobilă 



Fabricarea de mobilă 
Alte activităţi industriale n.c.a.

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 100 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Împrumut/avansuri rambursabile

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 50 % 20 %

Dezvoltare experimentală [articolul 25 alineatul (2) litera (c)] 25 % 20 %

Ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională (articolul 29) 15 % 35 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9215.pdf


