
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της
Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός

απαλλαγής κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.53223 (2019/X)

Κράτος μέλος Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS) ESPANA, CANARIAS
-

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

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης ENER - AYUDAS A LA INVERSIÓN EN INSTALACIONES
DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE
TECNOLOGÍA EÓLICA EN CANARIAS, COFINANCIADAS
CON FEDER.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

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). 

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 03.01.2019 - 31.12.2020

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την
ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου -

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 80 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -



Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

FEDER-FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL -
EUR 80.00 (σε εκατ.)

 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41)

100 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
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


