
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.57685 (2020/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) GALICIA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul Agencia Gallega de Innovación
Rua Airas Nunes s/n 15702 Conxo, Santiago de Compostela
http//gain.xunta.gal

Denumirea măsurii de ajutor 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.

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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 

Tipul măsurii ajutor ad hoc

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Data acordării ajutorului Începând cu data de 13.05.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

Tipul de beneficiar -

Valoarea totală a ajutorului ad hoc acordat
întreprinderii

EUR 0.0712 (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 %



Ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională (articolul 29) 50 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/507464


