
Informacije, ki so jih predložile države članice v zvezi z državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za EGP)
Številka pomoči SA.50764 (2018/X)

Država članica Španija

Referenčna oznaka države članice ES51

Ime regije (NUTS) RIOJA
Člen 107(3)(c)

Organ, ki dodeli pomoč AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA
(ADER)
MURO DE LA MATA 13-14 C.P. 26071 LOGROÑO (LA
RIOJA) 
www.ader.es

Naziv ukrepa pomoči INV - Promoción de la Innovación Empresarial

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

Orden DEI/17/2018, de 2 de marzo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de
la innovación empresarial, en régimen de concurrencia competitiva
(BOR nº 28, de 7 de marzo de 2018)

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje 07.03.2018 - 31.12.2020

Zadevni gospodarski sektorji Vsi gospodarski sektorji
upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca -

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

EUR 8 (v milijonih)

Za jamstva - 

Instrument pomoči (člen 5) Nepovratna sredstva/subvencionirane obrestne mere

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti FEDER - EUR 0.50 (v milijonih)

 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali
najvišji znesek

pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Regionalna pomoč – pomoč za naložbe (člen 14) – Shema 10 %

Pomoč za naložbe za MSP (člen 17) 50 %



Pomoč za inovacije za MSP (člen 28) 100 %

Pomoč za zaposlovanje prikrajšanih delavcev v obliki subvencij plače
(člen 32)

50 %

Pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev v obliki subvencij plače
(člen 33)

75 %

Pomoč za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih
delavcev (člen 34)

100 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7160995-1-PDF-515561


