
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.53582 (2019/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) GALICIA
Artikel 107, lid 3, onder c)

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

Benaming van de steunmaatregel 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

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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) 

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 08.03.2019 - 31.12.2019

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde -

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 2.13 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen FEDER - EUR 2.13 (in miljoen)

 
 



Doelstellingen Maximum
steunintensiteit (in %)

of maximum
steunbedrag (in

nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 60 % 20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)) 40 % 20 %

Steun voor proces- en organisatie-innovatie (art. 29) 50 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0198-170119-0001_es.html


