
Informacije, ki so jih predložile države članice v zvezi z državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja

za EGP)
Številka pomoči SA.47175 (2016/X)

Država članica Španija

Referenčna oznaka države članice España

Ime regije (NUTS) CATALUNA
Člen 107(3)(c),Območja, ki ne prejemajo pomoči

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

Naziv ukrepa pomoči INV - Financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno
uradno publikacijo)

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) 

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje 25.11.2016 - 31.12.2018

Zadevni gospodarski sektorji Vsi gospodarski sektorji
upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca Vsa podjetja

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih sredstev na
podlagi sheme

EUR 39 0000 (v milijonih)

Za jamstva - 

Instrument pomoči (člen 5) Nepovratna sredstva/subvencionirane obrestne mere

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali najvišji
znesek pomoči v domači

valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč – pomoč za naložbe (člen 14) – Shema 10 % 10 %

Industrijske raziskave (člen 25(2)(b)) 50 % 10 %

Eksperimentalni razvoj (člen 25(2)(c)) 25 % 10 %

Pomoč za inovacije za MSP (člen 28) 50 %

Pomoč za procesne in organizacijske inovacije (člen 29) 15 %

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Unije za varstvo
okolja oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti standardov Unije (člen 36)

40 % 10 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=es_ES.


