
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.55094 (2019/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) CANARIAS
Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul 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

Denumirea măsurii de ajutor 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

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 25.07.2019 - 31.12.2019

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 8 (în milioane)

Pentru garanţii - 

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

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Costurile suplimentare [articolul 15 alineatul (4)] 30 %



 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/142/005.html


