
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.54313 (2019/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка ES

Име на региона (NUTS) MURCIA
Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган 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

Наименование на мярката за помощ INV - Ayudas a empresas innovadoras con potencial tecnológico y
escalables.

Национално правно основание
(позоваване на съответната национална
официална публикация)

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).

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за
помощ
Продължителност 05.05.2019 - 31.12.2020

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя -

Общ годишен размер на планирания
бюджет по схемата

EUR 0.9 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 0,72 (в млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %



Помощ за стартиращи предприятия (член 22) 70 000 EUR

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2661/pdf?id=776662


