
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.54585 (2019/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě 06

Název regionu (podle NUTS) CASTILLA-LEON
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory Junta de Castilla y León
Pza. Castilla y León. Valladolid. 47008
www.jcyl.es

Název opatření podpory INV - Creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas a
través del apoyo a los centros tecnológicos 

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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 

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 11.06.2019 - 11.12.2019

Dotyčná hospodářská odvětví Vědecký výzkum a vývoj
Ostatní odborné; vědecké a technické činnosti

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 1.6 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

FEDER - EUR 1.35 (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)) 65 %



Studie proveditelnosti (čl. 25 odst. 2 písm. d)) 50 % 15 %

Podpora na zřízení výzkumné infrastruktury (článek 26) 50 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/21/pdf/BOCYL-D-21122018-6.pdf


