
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES)
Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas

svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.47175 (2016/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris España

Regiono pavadinimas (NUTS) CATALUNA
107 str. 3 dalies c punktas,Neremiamos teritorijos

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

Pagalbos priemonės pavadinimas INV - Financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial. 

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į atitinkamą
nacionalinį oficialųjį leidinį)

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) 

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2016.11.25 - 2018.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Visi ūkio sektoriai
tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis Visos įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė suma EUR 39 0000 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama Bendrijos
lėšomis 
 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos suma

nacionaline valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis) Schema 10 % 10 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies b punktas) 50 % 10 %

Bandomoji taikomoji veikla (25 straipsnio 2 dalies c punktas) 25 % 10 %

Inovacijų pagalba MVĮ (28 straipsnis) 50 %

Pagalba procesų ir organizacinių inovacijų diegimui (29 straipsnis) 15 %

Investicinė pagalba, kuria naudodamosi įmonės gali taikyti griežtesnius už Sąjungos
nustatytuosius aplinkos apsaugos standartus arba gerinti aplinkos apsaugą, jeigu
Sąjungos standartų nėra (36 straipsnis)

40 % 10 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=765388&language=es_ES.


