
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei
din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

(Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.47175 (2016/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru España

Numele regiunii (NUTS) CATALUNA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c),Zone neasistate

Autoritatea care acordă ajutorul Departamento de Empresa i Conocimiento de la Generalitat de Cataluña.
Paseo de Gracia, 105, 08008 Barcelona.
http://empresa.gencat.cat

Denumirea măsurii de ajutor INV - Financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia oficială
naţională)

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) 

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 25.11.2016 - 31.12.2018

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în temeiul
schemei de ajutor

EUR 39 0000 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru IMM-uri în
%

Ajutoare regionale - Ajutoare pentru investiții (articolul 14) - Schema 10 % 10 %

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 50 % 10 %

Dezvoltare experimentală [articolul 25 alineatul (2) litera (c)] 25 % 10 %

Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor (articolul 28) 50 %

Ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională (articolul 29) 15 %

Ajutoare pentru investiții care permit întreprinderilor să aplice standarde de protecție
a mediului mai stricte decât cele ale Uniunii sau să îmbunătățească nivelul de
protecție a mediului în absența standardelor Uniunii (articolul 36)

40 % 10 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=es_ES.


