Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
SA.46864 (2016/X)

Αριθμός ενίσχυσης
Κράτος μέλος

Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

ESPAÑA

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
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
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

Χορηγούσα αρχή
Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης
Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη εθνική δημοσίευση)

- 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
ενίσχυση ad hoc

Είδος μέτρου
Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης
Ημερομηνία χορήγησης

από 03.11.2016

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς)

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

Κατηγορία δικαιούχου

Μόνο μεγάλες επιχειρήσεις

Συνολικό ποσό της ενίσχυσης ad hoc που χορηγήθηκε στην επιχείρηση

EUR 10 0000 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις

-

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5)

Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

-

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά ταμεία

Στόχοι

Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές (άρθρο 56)

Μέγιστη ένταση της ΜME - πριμοδοτήσεις
ενίσχυσης σε % ή
σε %
ανώτατο ποσό της
ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα
100 %

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης
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

