
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening (EU) nr. 651/2014
van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de

interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.47175 (2016/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat España

Naam van de regio (NUTS) CATALUNA
Artikel 107, lid 3, onder c),Niet-steungebieden

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

Benaming van de steunmaatregel INV - Financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende
nationale officiële publicatie)

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) 

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 25.11.2016 - 31.12.2018

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde Alle bedrijven

Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling EUR 39 0000 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen 

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %) of
maximum steunbedrag

(in nationale
munteenheid)

Kmo-verhogingen (in %)

Regionale steun - Investeringssteun (art. 14) - Regeling 10 % 10 %

Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 50 % 10 %

Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)) 25 % 10 %

Innovatiesteun voor kmo's (art. 28) 50 %

Steun voor proces- en organisatie-innovatie (art. 29) 15 %

Investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan EU-normen
inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van EU-normen, het niveau van
milieubescherming te verhogen (art. 36)

40 % 10 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=es_ES.


