
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.46176 (2016/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) CANARIAS
Čl. 107 odst. 3 písm. a)

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

Název opatření podpory INV - Programa de Coinversión Privada 

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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).

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 11.07.2016 - 30.11.2016

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce Malé a střední podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

EUR 5 0000 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Poskytnutí rizikového financování

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 4.25 (v
milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%



Podpora pro rizikové financování (článek 21) 5 EUR

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
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


