Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy
SA.46864 (2016/X)
Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

ESPAÑA

Nazwa regionu (NUTS)

COMUNIDAD VALENCIANA
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)
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
- 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
pomoc ad hoc

Organ przyznający pomoc
Nazwa środka pomocy
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)

Rodzaj środka pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy
Data przyznania pomocy

Od 03.11.2016

Sektor(y) gospodarki

Produkcja pojazdów samochodowych

Rodzaj beneficjenta

Wyłącznie duże przedsiębiorstwa

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu

EUR 10 0000 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje

-

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji

-

W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych

Cele

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną (art. 56)

Maksymalna
intensywność pomocy
w % lub maksymalna
kwota pomocy w
walucie krajowej
100 %

MŚP –w %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
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

