
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.54533 (2019/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě ES

Název regionu (podle NUTS) MURCIA
Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Poskytovatel podpory 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

Název opatření podpory INV - Programa de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial.
Desafíos I+D.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 24.05.2019 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

EUR 2 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

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

 
 



Cíle Maximální intenzita
podpory v % nebo

maximální výše
podpory v národní

měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)) 40 % 20 %

Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)) 40 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3157/pdf?id=777176


