
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.57685 (2020/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) GALICIA
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

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

Název opatření podpory 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.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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 

Typ opatření podpora ad hoc

Změna stávajícího opatření podpory

Datum poskytnutí podpory Od 13.05.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce -

Celková částka podpory ad hoc poskytnuté podniku EUR 0.0712 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství
 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%



Podpora na inovace postupů a organizační inovace (článek 29) 50 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/507464


