
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.55094 (2019/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) CANARIAS
Artikel 107, lid 3, onder a)

Steunverlenende autoriteit 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

Benaming van de steunmaatregel 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

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 25.07.2019 - 31.12.2019

Betrokken economische sector(en) Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw;
activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst

Soort begunstigde -

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 8 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen 

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Bijkomende kosten (art. 15, lid 4) 30 %



 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/142/005.html


