
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.53223 (2019/X)

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA, CANARIAS
-

A támogatást odaítélő hatóság INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE )
C/ Madera 8 ( 28004 Madrid )
WWW.IDAE.es

A támogatási intézkedés jogcíme ENER - AYUDAS A LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
TECNOLOGÍA EÓLICA EN CANARIAS, COFINANCIADAS
CON FEDER.

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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). 

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2019.01.03 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa -

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 80 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -



Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

FEDER-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL -
EUR 80.00 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (41.
cikk)

100 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
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


