
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.53223 (2019/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) ESPANA, CANARIAS
-

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

Název opatření podpory ENER - AYUDAS A LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
TECNOLOGÍA EÓLICA EN CANARIAS, COFINANCIADAS
CON FEDER.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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). 

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 03.01.2019 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 80 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -



V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

FEDER-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL -
EUR 80.00 (v milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z
obnovitelných zdrojů energie (článek 41)

100 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
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


