
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.54269 (2019/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom ESPAÑA

Názov regiónu(NUTS) ESPANA
-

Orgán poskytujúci pomoc INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
www.idae.es

Názov opatrenia pomoci ENER - Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYMES y gran empresa del sector industrial 

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

REAL DECRETO 263/2019, de 12 de abril, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS DE LA
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA
ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN PyME Y
GRAN EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL (B.O.E.
número 89, de 13 de abril de 2019). Cada Comunidad Autónoma
en el ámbito de su competencia establecerá la convocatoria al
amparo de estas bases. 

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 15.04.2019 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba
predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a
farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií; okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových; elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.



Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel; návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Dodávka elektriny; plynu; pary a studeného vzduchu
Zber; úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber; spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

Typ príjemcu -

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 149.4539 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

FEDER - EUR 74.73 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti (čl. 38) 30 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf


