
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.54313 (2019/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES

Nazwa regionu (NUTS) MURCIA
Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomoc Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Avda. de la Fama, 3, 30003 Murcia (España)
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/bienvenido

Nazwa środka pomocy INV - Ayudas a empresas innovadoras con potencial tecnológico y
escalables.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Orden de 1 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente, por la que se aprueba las bases reguladoras
de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas
a empresas innovadoras con potencial tecnológico y escalables,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, (BORM nº
131 de 8/06/2018). Resolución de 2 de mayo de 2019 del Presidente del
Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas
dirigidas a Empresas Innovadoras con Potencial Tecnológico y
Escalables. (Extracto publicado en el BORM nº101 de 4/05/2019).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 05.05.2019 - 31.12.2020

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta -

Całkowity planowany roczny budżet
programu pomocy 

EUR 0.9 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 0,72 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %



Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (art. 22) 70 000 EUR

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2661/pdf?id=776662


