
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.54269 (2019/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris ESPAÑA

Regiono pavadinimas (NUTS) ESPANA
-

Pagalbą suteikianti institucija INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
www.idae.es

Pagalbos priemonės pavadinimas ENER - Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia
energética en PYMES y gran empresa del sector industrial 

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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. 

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2019.04.15 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Metalų rūdų kasyba
Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
Kasybai būdingų paslaugų veikla
Maisto produktų gamyba
Gėrimų gamyba
Tekstilės gaminių gamyba
Drabužių siuvimas (gamyba)
Odos ir odos dirbinių gamyba
Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių; išskyrus baldus;
gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų
gamyba
Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
Pagrindinių metalų gamyba
Metalo gaminių; išskyrus mašinas ir įrenginius; gamyba
Kompiuterinių; elektroninių ir optinių gaminių gamyba
Elektros įrangos gamyba
Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba



Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
Variklinių transporto priemonių; priekabų ir puspriekabių gamyba
Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
Baldų gamyba
Kita gamyba
Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
Elektros; dujų; garo tiekimas ir oro kondicionavimas
Vandens rinkimas; valymas ir tiekimas
Nuotekų valymas
Atliekų rinkimas; tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas
Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Gavėjo rūšis -

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 149.4539 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

FEDER - EUR 74.73 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Investicinė pagalba energijos vartojimo efektyvumo priemonėms (38
straipsnis)

30 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf


