
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o

651/2014 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla myönnetystä valtiontuesta
Tuen numero SA.49029 (2017/X)

Jäsenvaltio Espanja

Jäsenvaltion viitenumero Proyecto I+D+i Industria Conectada 4.0

Alueen nimi (NUTS) ESPANA
Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen Ministro de Economía, Industria y Competitividad
Paseo de la Castellana 160 28071 Madrid

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

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) 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.

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos Muuttaminen SA.45688

Kesto 03.08.2017 - 31.12.2020

Toimiala(t) Elintarvikkeiden valmistus
Juomien valmistus
Tupakkatuotteiden valmistus
Tekstiilien valmistus
Vaatteiden valmistus
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl.
huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)
Paperin; paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Kumi- ja muovituotteiden valmistus
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Metallien jalostus
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Sähkölaitteiden valmistus
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Moottoriajoneuvojen; perävaunujen ja puoliperävaunujen
valmistus
Muiden kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus
Muu valmistus

Tuensaajatyyppi Kaikki yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 100 (miljoonaa)



Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Laina / Takaisinmaksettavat ennakot

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta 

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Teollinen tutkimus (25 artiklan 2 kohdan b alakohta) 50 % 20 %

Kokeellinen kehittäminen (25 artiklan 2 kohdan c alakohta) 25 % 20 %

Prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
myönnettävä tuki (29 artikla)

15 % 35 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9215.pdf


