
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.53582 (2019/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) GALICIA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul Agencia Gallega de Innovación
Rua Airas Nunes s/n 15702 Conxo, Santiago de Compostela
http//gain.xunta.es

Denumirea măsurii de ajutor INV - Programa Industrias del futuro 4.0 orientado a proyectos de
investigación industrial, desarrollo experimental e innovación
dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones -
2019

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

Resolución de 28 de diciembre de 2018 por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa
Industrias del futuro 4.0 (tercera convocatoria), orientado a
proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e
innovación centrados en tecnologías industriales innovadoras
dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en el marco del programa operativo Feder-Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2019
(código de procedimiento IN854A) 

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 08.03.2019 - 31.12.2019

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 2.13 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FEDER - EUR 2.13 (în milioane)

 
 



Obiective Intensitatea maximă a
ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Cercetare industrială [articolul 25 alineatul (2) litera (b)] 60 % 20 %

Dezvoltare experimentală [articolul 25 alineatul (2) litera (c)] 40 % 20 %

Ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională (articolul 29) 50 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0198-170119-0001_es.html


