
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.49029 (2017/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris Proyecto I+D+i Industria Conectada 4.0

Regiono pavadinimas (NUTS) ESPANA
Neremiamos teritorijos

Pagalbą suteikianti institucija Ministro de Economía, Industria y Competitividad
Paseo de la Castellana 160 28071 Madrid

Pagalbos priemonės pavadinimas INV - Apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la
industria conectada 4.0

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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.

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas Keitimas SA.45688

Trukmė 2017.08.03 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Maisto produktų gamyba
Gėrimų gamyba
Tabako gaminių gamyba
Tekstilės gaminių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių; išskyrus baldus;
gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų
gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Pagrindinių metalų gamyba
Metalo gaminių; išskyrus mašinas ir įrenginius; gamyba
Kompiuterinių; elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių; priekabų ir puspriekabių gamyba
Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
Baldų gamyba
Kita gamyba

Gavėjo rūšis Visos įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 100 (mln.)



Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Paskola / grąžintini avansai

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 
 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies b punktas) 50 % 20 %

Bandomoji taikomoji veikla (25 straipsnio 2 dalies c punktas) 25 % 20 %

Pagalba procesų ir organizacinių inovacijų diegimui (29 straipsnis) 15 % 35 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9215.pdf


