
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.54585 (2019/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru 06

Numele regiunii (NUTS) CASTILLA-LEON
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul Junta de Castilla y León
Pza. Castilla y León. Valladolid. 47008
www.jcyl.es

Denumirea măsurii de ajutor INV - Creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas a
través del apoyo a los centros tecnológicos 

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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 

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 11.06.2019 - 11.12.2019

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Cercetare-dezvoltare
Alte activităţi profesionale; stiinţifice şi tehnice

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 1.6 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FEDER - EUR 1.35 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 65 %



Studii de fezabilitate [articolul 25 alineatul (2) litera (d)] 50 % 15 %

Ajutoare pentru înființarea de infrastructuri de cercetare (articolul 26) 50 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/21/pdf/BOCYL-D-21122018-6.pdf


