
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.57685 (2020/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) GALICIA
Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган Agencia Gallega de Innovación
Rua Airas Nunes s/n 15702 Conxo, Santiago de Compostela
http//gain.xunta.gal

Наименование на мярката за помощ INV - Desarrollo del proyecto "Rápida y sencilla detección
molecular in situ de SARS-CoV-2, sin requerimiento de
instrumentación, mediante LAMP" de la empresa Applied Mass
Spectrometry Laboratory.

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

Convenio de colaboración entre la Agencia Galega de Innovación
y la empresa Applied Mass Spectrometry Laboratory para el
desarrollo de un proyecto de innovación directamente vinculado
con el COVID-19, al amparo de lo establecido en el artículo 29
del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, del 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas ayudas compatibles
con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado 

Вид на мярката помощи ad hoc

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Дата на предоставяне От 13.05.2020

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на
помощ

Вид на получателя -

Общ размер на помощта ad hoc, предоставена
на предприятието

EUR 0.0712 (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 %

Помощи за иновации на процеси и организации (член 29) 50 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/507464


