
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Text s významom pre EHP)

Číslo pomoci SA.47175 (2016/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom España

Názov regiónu(NUTS) CATALUNA
Článok 107 ods. 3 písm. c),Nepodporované oblasti

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

Názov opatrenia pomoci INV - Financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

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) 

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 25.11.2016 - 31.12.2018

Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu Všetky podniky

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa schémy
pomoci

EUR 39 0000 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva
 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška pomoci

v národnej mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 10 % 10 %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 50 % 10 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 25 % 10 %

Pomoc na inovácie pre MSP (čl. 28) 50 %

Pomoc na inováciu procesov a na organizačnú inováciu (čl. 29) 15 %

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Únie týkajúcich sa
ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany životného prostredia v
prípade absencie noriem Únie (čl. 36)

40 % 10 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=es_ES.


