
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s

významem pro EHP)
Číslo podpory SA.47175 (2016/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě España

Název regionu (podle NUTS) CATALUNA
Čl. 107 odst. 3 písm. c),Oblasti, které nemají nárok na podporu 

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

Název opatření podpory INV - Financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné vnitrostátní
úřední vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 25.11.2016 - 31.12.2018

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce Všechny podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci režimu EUR 39 0000 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních prostředků
Společenství
 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše podpory

v národní měně

Malé a střední podniky–
příplatky v %

Regionální podpora - investiční podpora (článek 14) - Režim podpory 10 % 10 %

Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)) 50 % 10 %

Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)) 25 % 10 %

Podpora na inovace určená malým a středním podnikům (článek 28) 50 %

Podpora na inovace postupů a organizační inovace (článek 29) 15 %

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími environmentálními
normami, než jsou normy Unie, nebo zvyšovat ochranu životního prostředí v případě,
že norma Unie neexistuje (článek 35)

40 % 10 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=es_ES.


