
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.53223 (2019/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) ESPANA, CANARIAS
-

Organ przyznający pomoc INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE )
C/ Madera 8 ( 28004 Madrid )
WWW.IDAE.es

Nazwa środka pomocy ENER - AYUDAS A LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
TECNOLOGÍA EÓLICA EN CANARIAS, COFINANCIADAS
CON FEDER.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Orden TEC/1380/2018, de 20 de diciembre del Ministerio para la
Transición Ecológica, publicada en el BOE nº 310 del martes 25
de diciembre de 2018, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a la inversión en
instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías
eólica y fotovoltaica situadas en los territorios no peninsulares
cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER. PUBLICADO
EN BOE 25/12/18. Resolución de 27 de diciembre de 2018 del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la
que se establece la Primera Convocatoria de Ayudas a la
inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de
tecnología eólica situadas en Canarias cofinanciadas con Fondos
Comunitarios FEDER. Publicado Extracto de la Resolución en
BOE 02/01/19 CONVOCATORIA PUBLICADA EN BASE DE
DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES (BDNS: 431791). 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 03.01.2019 - 31.12.2020

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta -

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 80 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -



W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

FEDER-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL -
EUR 80.00 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
(art. 41)

100 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/25/pdfs/BOE-A-2018-17706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/02/pdfs/BOE-B-2019-111.pdf; BDNS:

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/431791


