
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.46864 (2016/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě ESPAÑA

Název regionu (podle NUTS) COMUNIDAD VALENCIANA
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO
C/ Castán Tobeñas, 77. Ciudad Administrativa 9 de octubre. Torre 2 - 46018 Valencia
http://www.indi.gva.es

Název opatření podpory TRTEL - Subvención de inversiones de adecuación en la terminal logística del área industrial de Almussafes para su conexión y operatividad logística con el Corredor Mediterráneo

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní úřední vyhlášení) - Decreto 98/2016, de 4 de agosto, el Consell, (DOCV nº 7846 de 8 de agosto de 2016) por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa y con carácter
excepcional, en aplicación de razones de interés público de tipo económico, de una subvención a Ford España ,S.L. para la realización de las inversiones necesarias para la
adecuación de la terminal logística del Área Industrial de Almussafes - Resolución del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo por la que se
concede una subvención nominativa a FORD ESPAÑA, S.L. para realizar inversiones en la terminal logística del área industrial de Almussafes para su conexión y operatividad
logística con el Corredor Mediterráneo

Typ opatření podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory Od 03.11.2016

Dotyčná hospodářská odvětví Výroba motorových vozidel; kromě motocyklů

Kategorie příjemce Pouze velké podniky

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku EUR 10 0000 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků Společenství

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v %

Investiční podpora na místní infrastrukturu (článek 56) 100 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.indi.gva.es/novedades/-/asset_publisher/68mT7WMwvnKp/content/decreto-98-2016-de-4-de-agosto-por-el-que-se-aprueban-las-bases-reguladoras-para-la-concesion-directa-de-una-subvencion-para-la-realizacion-de-inversi/161328120;jsessionid=FB9795AB828C1D5FAA73BDFDECB3E755.node1

http://www.indi.gva.es/documents/161328133/163825606/Resolucion+3nov16+proyecto+playa+de+vias+FORD+2016.pdf/1c6ecaeb-8288-4455-83f2-06f510f8b3ed


