
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrusega (EL)
nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga

kokkusobivaks (EMPs kohaldatav tekst)
Abi number SA.49029 (2017/X)

Liikmesriik Hispaania

Liikmesriigi antud number Proyecto I+D+i Industria Conectada 4.0

Piirkonna nimi (NUTS) ESPANA
Abi mitte saavad piirkonnad

Abi andev ametiasutus Ministro de Economía, Industria y Competitividad
Paseo de la Castellana 160 28071 Madrid

Abimeetme nimetus INV - Apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la
industria conectada 4.0

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

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.

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine Muutmine SA.45688

Kestus 03.08.2017 - 31.12.2020

Sektorid Toiduainete tootmine
Joogitootmine
Tubakatoodete tootmine
Tekstiilitootmine
Rõivatootmine
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine; v.a mööbel;
õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Paberi ja pabertoodete tootmine
Trükindus ja salvestiste paljundus
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
Kummi- ja plasttoodete tootmine
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Metallitootmine
Metalltoodete tootmine; v.a masinad ja seadmed
Arvutite; elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Elektriseadmete tootmine
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
Mootorsõidukite; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Muude transpordivahendite tootmine
Mööblitootmine
Muu tootmine

Abisaaja liik Kõik firmad

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 100 (miljonites)



Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Laen / tagasimakstavad ettemaksed

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

 
 
Eesmärgid Abi suurim

osatähtsus (%) või
suurim abisumma

riigi vääringus

VKEde soodustused
(%)

Rakendusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt b) 50 % 20 %

Tootearendus (artikli 25 lõike 2 punkt c) 25 % 20 %

Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) 15 % 35 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9215.pdf


