
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o

651/2014 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla myönnetystä valtiontuesta
Tuen numero SA.54533 (2019/X)

Jäsenvaltio Espanja

Jäsenvaltion viitenumero ES

Alueen nimi (NUTS) MURCIA
107 artiklan 3 kohdan a alakohta

Myöntävä viranomainen 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

Tukitoimenpiteen nimike INV - Programa de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial.
Desafíos I+D.

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan
julkaisuviite) 

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.

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 24.05.2019 - 31.12.2020

Toimiala(t) Kaikki tukikelpoiset toimialat 

Tuensaajatyyppi -

Ohjelman mukainen suunniteltu
vuosibudjetin kokonaismäärä 

EUR 2 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.60
(miljoonaa)

 
 



Tavoitteet Tuen
enimmäisintensiteetti

prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Teollinen tutkimus (25 artiklan 2 kohdan b alakohta) 40 % 20 %

Kokeellinen kehittäminen (25 artiklan 2 kohdan c alakohta) 40 % 20 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3157/pdf?id=777176


