
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.53582 (2019/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) GALICIA
Článok 107 ods. 3 písm. c)

Orgán poskytujúci pomoc Agencia Gallega de Innovación
Rua Airas Nunes s/n 15702 Conxo, Santiago de Compostela
http//gain.xunta.es

Názov opatrenia pomoci INV - Programa Industrias del futuro 4.0 orientado a proyectos
de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación
dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones -
2019

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

Resolución de 28 de diciembre de 2018 por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa
Industrias del futuro 4.0 (tercera convocatoria), orientado a
proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e
innovación centrados en tecnologías industriales innovadoras
dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en el marco del programa operativo Feder-Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2019
(código de procedimiento IN854A) 

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 08.03.2019 - 31.12.2019

Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu -

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 2.13 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

FEDER - EUR 2.13 (v mil.)

 
 



Ciele Maximálna intenzita
pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 60 % 20 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 40 % 20 %

Pomoc na inováciu procesov a na organizačnú inováciu (čl. 29) 50 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0198-170119-0001_es.html


