
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna

107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.50764 (2018/X)

Medlemsstat Spanien

Medlemsstatens referensnummer ES51

Regionens namn (NUTS) RIOJA
Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA
(ADER)
MURO DE LA MATA 13-14 C.P. 26071 LOGROÑO (LA
RIOJA) 
www.ader.es

Stödåtgärdens titel INV - Promoción de la Innovación Empresarial

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

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)

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 07.03.2018 - 31.12.2020

Berörda ekonomiska sektorer Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare -

Årligt totalbelopp för den budget som planeras
enligt ordningen

EUR 8 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder FEDER - EUR 0.50 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna

stödnivå i % eller
högsta tillåtna

stödbelopp i nationell
valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Regionalt stöd – investeringsstöd (art. 14) – Stödordning 10 %



Investeringsstöd till små och medelstora företag (art. 17) 50 %

Innovationsstöd till små och medelstora företag (art. 28) 100 %

Stöd i form av lönesubventioner för rekrytering av arbetstagare med
sämre förutsättningar (art. 32)

50 %

Stöd i form av lönesubventioner för anställning av arbetstagare med
funktionshinder (art. 33)

75 %

Stöd för att kompensera för merkostnader vid anställning av
arbetstagare med funktionshinder (art. 34)

100 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7160995-1-PDF-515561


