
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.49029 (2017/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě Proyecto I+D+i Industria Conectada 4.0

Název regionu (podle NUTS) ESPANA
Oblasti, které nemají nárok na podporu 

Poskytovatel podpory Ministro de Economía, Industria y Competitividad
Paseo de la Castellana 160 28071 Madrid

Název opatření podpory INV - Apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la
industria conectada 4.0

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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.

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory Změna SA.45688

Doba trvání 03.08.2017 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Výroba potravinářských výrobků
Výroba nápojů
Výroba tabákových výrobků
Výroba textilií
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva; výroba dřevěných a korkových výrobků;
kromě nábytku; výroba proutěných a slaměných výrobků
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických
přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků; kromě
strojů a zařízení
Výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů); přívěsů a návěsů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl

Kategorie příjemce Všechny podniky



Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 100 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Půjčka / vratné zálohy

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

%

Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)) 50 % 20 %

Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)) 25 % 20 %

Podpora na inovace postupů a organizační inovace (článek 29) 15 % 35 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9215.pdf


