
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna

107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.54533 (2019/X)

Medlemsstat Spanien

Medlemsstatens referensnummer ES

Regionens namn (NUTS) MURCIA
Artikel 107.3 a

Stödbeviljande myndighet El 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

Stödåtgärdens titel INV - Programa de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial.
Desafíos I+D.

Nationell rättslig grund (hänvisning till
landets officiella kungörelseorgan)

Orden de 2 de agosto 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 destinadas a fomentar la I + D empresarial en el marco de la
Estrategia RIS·MUR, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), (BORM nº188 de 16/08/2018). Resolución de 15 de
mayo de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de La Región de
Murcia de convocatoria plurianual de ayudas destinadas a fomentar la
I+D empresarial. Programa Desafíos I+D Región de Murcia (Anexo II).
Extracto de la convocatoria publicado en el BORM. nº 117 de 23 de
mayo de 2019.

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 24.05.2019 - 31.12.2020

Berörda ekonomiska sektorer Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare -

Årligt totalbelopp för den budget som
planeras enligt ordningen

EUR 2 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.60 (i
miljoner)

 
 



Mål Högsta tillåtna
stödnivå i % eller

högsta tillåtna
stödbelopp i nationell

valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Industriell forskning (art. 25.2 b) 40 % 20 %

Experimentell utveckling (art. 25.2 c) 40 % 20 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3157/pdf?id=777176


