
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в

приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.47175 (2016/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка España

Име на региона (NUTS) CATALUNA
Член 107, параграф 3, буква в),Неподпомагани области

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

Наименование на мярката за помощ INV - Financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

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) 

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 25.11.2016 - 31.12.2018

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на помощ

Вид на получателя Всички предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет по схемата EUR 39 0000 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на Общността

 
 
Цели Максимален

интензитет на помощта
в % или Максимален
размер на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионални инвестиционни помощи (член 14) Схема 10 % 10 %

Индустриални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква б)) 50 % 10 %

Експериментално развитие (член 25, параграф 2, буква в)) 25 % 10 %

Помощи за иновации в полза на МСП (член 28) 50 %

Помощи за иновации на процеси и организации (член 29) 15 %

Инвестиционни помощи, които дават възможност на предприятията да
надвишат стандартите на Съюза за опазване на околната среда или да повишат
равнището на опазване на околната среда при липса на стандарти на Съюза
(член 36)

40 % 10 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=es_ES.


