
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.55094 (2019/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) CANARIAS
Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган Director General de Agricultura por delegación del Consejero de
Agricultura, Ganadería, Pesa y Aguas del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá, 10 38003 Santa Cruz de Tenerife
http://www.gobcan.es/agricultura

Наименование на мярката за помощ AGRI - Subvenciones destinadas a a abaratar a los agricultores el
sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y
de galerías para el riego agrícola en Canarias

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална
публикация)

Orden de 11 de julio de 2019, por la que se convocan las
subvenciones destinadas a abaratar a los agricultores el sobrecoste
de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías
para el riego agrícola en Canarias, previstas en el Real Decreto
217/2019, de 29 de marzo. Publicada en el Boletín Oficial de
Canarias n.º 142, de 25.07.2019

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 25.07.2019 - 31.12.2019

Засегнат/и икономически сектор/и Спомагателни дейности в селското стопанство

Вид на получателя -

Общ годишен размер на планирания бюджет
по схемата

EUR 8 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността
 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %



Допълнителни разходи (член 15, параграф 4) 30 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/142/005.html


