
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.58110 (2020/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка ES 51

Име на региона (NUTS) CASTILLA-LA MANCHA
Член 107, параграф 3, буква а)

Предоставящ орган Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Avda. Irlanda, 14 45005 Toledo
https://www.castillalamancha.es/

Наименование на мярката за помощ ASOC - Integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de
empleo, mediante ayudas a los costes salariales de cada trabajador con discapacidad

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

Decreto 26/2020, de 23 de junio, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 20 de abril,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la
integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y se
publican los créditos disponibles que han de financiar las subvenciones de costes salariales
en el ejercicio 2020 (DOCM nº 128, 29/06/2020)

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 30.06.2020 - 31.12.2023

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

Вид на получателя -

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 19.7778 (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 наемане на работещи с увреждания под формата на субсидии за
заплати (член 33)

75 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4171.pdf&tipo=rutaDocm


