
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της
Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός

απαλλαγής κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.54585 (2019/X)

Κράτος μέλος Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους 06

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS) CASTILLA-LEON
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

Χορηγούσα αρχή Junta de Castilla y León
Pza. Castilla y León. Valladolid. 47008
www.jcyl.es

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης INV - Creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas a
través del apoyo a los centros tecnológicos 

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

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 

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 11.06.2019 - 11.12.2019

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Άλλες επαγγελματικές; επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες

Κατηγορία δικαιούχου -

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 1.6 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

FEDER - EUR 1.35 (σε εκατ.)

 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 



Βιομηχανική έρευνα (άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο β)) 65 %

Μελέτες σκοπιμότητας (άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο δ)) 50 % 15 %

Ενισχύσεις για τη δημιουργία ερευνητικών υποδομών (άρθρο 26) 50 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/21/pdf/BOCYL-D-21122018-6.pdf


