
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.54533 (2019/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat ES

Naam van de regio (NUTS) MURCIA
Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit 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

Benaming van de steunmaatregel INV - Programa de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial.
Desafíos I+D.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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.

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 24.05.2019 - 31.12.2020

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde -

Totale geplande jaarbudget in het kader van
de regeling

EUR 2 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.60 (in
miljoen)

 
 



Doelstellingen Maximum
steunintensiteit (in %)

of maximum
steunbedrag (in

nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 40 % 20 %

Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)) 40 % 20 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3157/pdf?id=777176


