
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos nos termos do Regulamento
(UE) nº 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílios compatíveis com o

mercado interno, em aplicação dos artigos 107º e 108º do Tratado (Texto relevante para efeitos do EEE)
Número do auxílio SA.46176 (2016/X)

Estado-Membro Espanha

Número de referência do Estado-Membro

Designação da região (NUTS) CANARIAS
N.º 3, alínea a), do artigo 107.º

Entidade que concede o auxílio Gobierno de Canarias
C/ Tomás Miller nº 38, 35007, Las Palmas de Gran Canaria
www.gobiernodecanarias.org

Título da medida de auxílio INV - Programa de Coinversión Privada 

Base jurídica nacional (referência à publicação
oficial nacional relevante)

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).

Tipo de medida Regime de auxílios

Alteração de uma medida de auxílio existente

Duração 11.07.2016 - 30.11.2016

Sector(es) económico(s) abrangido(s) Todos os sectores económicos elegíveis para beneficiar de auxílios

Tipo de beneficiário Pequenas e médias empresas

Montante global anual do orçamento previsto no
âmbito do regime

EUR 5 0000 (em milhões)

Para garantias - 

Instrumentos de auxílio (artigo 5.º) Disponibilização de financiamento de risco

Referência à decisão da Comissão -

Se for co-financiado por fundos comunitários Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 4.25 (em
milhões)

 
 
Objectivos Intensidade máxima

de auxílios em % ou
montante máximo do

auxílio em moeda
nacional

Majorações PME em
%



Auxílios ao financiamento de risco (art. 21.º) 5 EUR

 
 

Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio
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


