
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.47175 (2016/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego España

Nazwa regionu (NUTS) CATALUNA
Artykuł 107 ust. 3 lit. c),Obszary nieobjęte pomocą 

Organ przyznający pomoc Departamento de Empresa i Conocimiento de la Generalitat de Cataluña.
Paseo de Gracia, 105, 08008 Barcelona.
http://empresa.gencat.cat

Nazwa środka pomocy INV - Financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego
promulgatora krajowego)

Orden 309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladores de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la
financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial (DOGC 7252,
de 22.11.2016) 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 25.11.2016 - 31.12.2018

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta Wszystkie przedsiębiorstwa

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy EUR 39 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 Maksymalna

intensywność pomocy w
% lub maksymalna

kwota pomocy w walucie
krajowej

MŚP –w %

Pomoc regionalna - pomoc inwestycyjna (art. 14) -Program 10 % 10 %

Badania przemysłowe (art. 25 ust. 2 lit. b)) 50 % 10 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25 ust. 2 lit. c)) 25 % 10 %

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (art. 28) 50 %

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (art. 29) 15 %

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm
surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie
poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych (art. 36)

40 % 10 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=es_ES.


