
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.54585 (2019/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat 06

Naam van de regio (NUTS) CASTILLA-LEON
Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit Junta de Castilla y León
Pza. Castilla y León. Valladolid. 47008
www.jcyl.es

Benaming van de steunmaatregel INV - Creación de nuevas capacidades tecnológicas y científicas a
través del apoyo a los centros tecnológicos 

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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 

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 11.06.2019 - 11.12.2019

Betrokken economische sector(en) Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en
technische activiteiten

Soort begunstigde -

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 1.6 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen FEDER - EUR 1.35 (in miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 65 %



Haalbaarheidsstudies (art. 25, lid 2, onder d)) 50 % 15 %

Steun voor de oprichting van onderzoeksinfrastructuur (art. 26) 50 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/21/pdf/BOCYL-D-21122018-6.pdf


