
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.54533 (2019/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom ES

Názov regiónu(NUTS) MURCIA
Článok 107 ods. 3 písm. a)

Orgán poskytujúci pomoc 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

Názov opatrenia pomoci INV - Programa de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial.
Desafíos I+D.

Vnútroštátny právny základ(odkaz na
príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

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.

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 24.05.2019 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu -

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného
podľa schémy pomoci

EUR 2 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.60 (v mil.)

 
 



Ciele Maximálna intenzita
pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 40 % 20 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 40 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3157/pdf?id=777176


