
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.54533 (2019/X)

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója ES

Régió megnevezése (NUTS) MURCIA
107. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság 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

A támogatási intézkedés jogcíme INV - Programa de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial.
Desafíos I+D.

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2019.05.24 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa -

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 2 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő
társfinanszírozás esetén

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.60 (millió)

 
 



Célkitűzések Maximális támogatási
intenzitás (%) vagy

Maximális támogatási
összeg (nemzeti

valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Alkalmazott kutatás (a 25. cikk (2) bekezdésének b) pontja) 40 % 20 %

Kísérleti fejlesztés (a 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja) 40 % 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3157/pdf?id=777176


