
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.54585 (2019/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка 06

Име на региона (NUTS) CASTILLA-LEON
Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган Junta de Castilla y León
Pza. Castilla y León. Valladolid. 47008
www.jcyl.es

Наименование на мярката за помощ INV - Creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas a
través del apoyo a los centros tecnológicos 

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones Ley
5/2008 de 25 de setiembre de Subvenciones de la Comunidad de
Castilla y León Orden EyH/1364/2018 de 29 de Noviembre
(BBRR) Extracto de la Orden de 30 de Abril de 2019 de la
Consejería de Economía y Hacienda de convocatoria de Centros
Tecnológicos. Identif. BDNS 453631 publicada en Bocyl el 9 de
Mayo de 2019 

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 11.06.2019 - 11.12.2019

Засегнат/и икономически сектор/и Научноизследователска и развойна дейност
Други професионални дейности

Вид на получателя -

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 1.6 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

FEDER - EUR 1.35 (в млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Индустриални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква б)) 65 %



Проучвания за осъществимост (член 25, параграф 2, буква г)) 50 % 15 %

Помощи за научноизследователски инфраструктури (член 26) 50 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/21/pdf/BOCYL-D-21122018-6.pdf


