
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.50764 (2018/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru ES51

Numele regiunii (NUTS) RIOJA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA
(ADER)
MURO DE LA MATA 13-14 C.P. 26071 LOGROÑO (LA
RIOJA) 
www.ader.es

Denumirea măsurii de ajutor INV - Promoción de la Innovación Empresarial

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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)

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 07.03.2018 - 31.12.2020

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

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 8 (în milioane)

Pentru garanţii - 

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

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FEDER - EUR 0.50 (în milioane)

 
 
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 %



Ajutoarele pentru investiții destinate IMM-urilor (articolul 17) 50 %

Ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor (articolul 28) 100 %

Ajutoare pentru recrutarea de lucrători defavorizați acordate sub formă
de subvenții salariale (articolul 32)

50 %

Ajutoare pentru încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap acordate
sub formă de subvenții salariale (articolul 33)

75 %

Ajutoare pentru compensarea costurilor suplimentare generate de
încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap (articolul 34)

100 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7160995-1-PDF-515561


