
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.54450 (2019/X)

Κράτος μέλος Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους ES

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS) MURCIA
Άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Χορηγούσα αρχή El Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
Avda. de la Fama, 3, 30003 Murcia (España)
https://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/bienvenido

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης INV - Adquisición de equipamiento científico -tecnológico para la
potenciación de actividades de I+D.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην
επίσημη εθνική δημοσίευση)

Orden de 2 de abril de 2019 de la Consejería de Empleo, Universidades,
Empresa y Medio Ambiente por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de
Murcia dirigidas a PYMES de la Región de Murcia para la adquisición
de equipamiento científico tecnológico necesario para la potenciación
de actividades de I+D cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (BORM nº 87 de 15/04/2019). Resolución de 7 de
mayo de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de
Murcia de convocatoria plurianual de ayudas del Instituto de Fomento
de la Región de Murcia dirigidas a PYMES de la Región de Murcia
para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico necesario
para la potenciación de actividades de I+D. (Extracto publicado en el
BORM nº107 de 11/05/2019)

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 12.05.2019 - 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 2 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από
κοινοτικά ταμεία

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1,60 (σε εκατ.)

 
 



Στόχοι Μέγιστη ένταση της
ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Περιφερειακές ενισχύσεις – επενδυτικές ενισχύσεις (άρθρο 14) –
Καθεστώς

35 % 10 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2822/pdf?id=776841


