
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.46176 (2016/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) CANARIAS
Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган Gobierno de Canarias
C/ Tomás Miller nº 38, 35007, Las Palmas de Gran Canaria
www.gobiernodecanarias.org

Наименование на мярката за помощ INV - Programa de Coinversión Privada 

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална
публикация)

Acuerdo de Financiación para la Gestión del Fondo JEREMIE
Canarias de fecha 13 de septiembre de 2012. Adendas del Acuerdo
de Financiación del Fondo JREMIE Canarias de fecha 12 de
diciembre de 2013, 23 de diciembre de 2014 y 28 de diciembre de
2015. Convocatoria de Manifestaciones de Interés para el
Programa de Coinversión Privada en Empresas Innovadoras
(JEREMIE 03/2016). Convocatoria del Programa de Coinversión
Privada en Proyectos de Emprendedores o Empresas Innovadoras a
través de Préstamos Participativos (JEREMIE 4/2016).

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 11.07.2016 - 30.11.2016

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на
помощ

Вид на получателя Малки и средни предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет
по схемата

EUR 5 0000 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Предоставяне на рисково финансиране

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 4.25 (в
млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %



Помощи за рисково финансиране (член 21) 5 EUR

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.sodecan.es/wp-content/uploads/2016/07/Convocatoria_Jeremie03-2016.pdf;
http://www.sodecan.es/wp-content/uploads/2016/07/Convocatoria_Jeremie04-2016.pdf


