
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.57915 (2020/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru ESPAÑA

Numele regiunii (NUTS) ESPANA
-

Autoritatea care acordă ajutorul INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
www.idae.es

Denumirea măsurii de ajutor ENER - 2º Programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (PROGRAMA MOVES II) 

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

REAL DECRETO 569/2020, DE 16 DE JUNIO DE 2020 POR EL
QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA
MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA
MOVES II) Y SE ACUERDA LA CONCESIÓN DIRECTA DE
LAS AYUDAS DE ESTE PROGRAMA A LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y A LAS CIUDADES DE
CEUTA Y MELILLA. PUBLICADO EN BOE 17/06/20. Cada
Comunidad Autónoma en el ámbito de su competencia establecerá
la convocatoria al amparo de estas bases. 

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 18.06.2020 - 18.09.2021

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

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 100 (în milioane)

Pentru garanţii - 

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

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FEDER - EUR 10.00 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %



Ajutoare pentru investiții care permit întreprinderilor să aplice standarde
de protecție a mediului mai stricte decât cele ale Uniunii sau să
îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor
Uniunii (articolul 36)

40 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf


