
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.54313 (2019/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru ES

Numele regiunii (NUTS) MURCIA
Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul 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

Denumirea măsurii de ajutor INV - Ayudas a empresas innovadoras con potencial tecnológico y
escalables.

Temeiul juridic naţional (trimitere la
publicaţia oficială naţională)

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).

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 05.05.2019 - 31.12.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului
previzionat în temeiul schemei de ajutor

EUR 0.9 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 0,72 (în
milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %



Ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate (articolul 22) 70 000 EUR

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2661/pdf?id=776662


