
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.46176 (2016/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) CANARIAS
Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul Gobierno de Canarias
C/ Tomás Miller nº 38, 35007, Las Palmas de Gran Canaria
www.gobiernodecanarias.org

Denumirea măsurii de ajutor INV - Programa de Coinversión Privada 

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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).

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 11.07.2016 - 30.11.2016

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

Tipul de beneficiar Întreprinderi mici şi mijlocii

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 5 0000 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Furnizare de finanțare de risc

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 4.25 (în
milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %



Ajutoare pentru finanțare de risc (articolul 21) 5 EUR

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
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


