
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.49029 (2017/X)

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója Proyecto I+D+i Industria Conectada 4.0

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA
Nem támogatott területek

A támogatást odaítélő hatóság Ministro de Economía, Industria y Competitividad
Paseo de la Castellana 160 28071 Madrid

A támogatási intézkedés jogcíme INV - Apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la
industria conectada 4.0

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása Módosítás SA.45688

Időtartam 2017.08.03 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Élelmiszergyártás
Italgyártás
Dohánytermék gyártása
Textília gyártása
Ruházati termék gyártása
Bőr; bőrtermék; lábbeli gyártása
Fafeldolgozás (kivéve: bútor); fonottáru gyártása
Papír; papírtermék gyártása
Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
Kokszgyártás; kőolaj-feldolgozás
Vegyi anyag; -termék gyártása
Gyógyszergyártás
Gumi-; műanyag termék gyártása
Nemfém ásványi termék gyártása
Fémalapanyag gyártása
Fémfeldolgozási termék gyártása
Számítógép; elektronikai; optikai termék gyártása
Villamos berendezés gyártása
Gép; gépi berendezés gyártása
Közúti jármű gyártása
Egyéb jármű gyártása
Bútorgyártás
Egyéb feldolgozóipari tevékenység

A kedvezményezett típusa Összes cég

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 100 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 



Támogatási eszköz (5. cikk) Hitel/Visszafizetendő előlegek

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén
 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Alkalmazott kutatás (a 25. cikk (2) bekezdésének b) pontja) 50 % 20 %

Kísérleti fejlesztés (a 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja) 25 % 20 %

Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk) 15 % 35 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9215.pdf


