
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.58110 (2020/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru ES 51

Numele regiunii (NUTS) CASTILLA-LA MANCHA
Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Avda. Irlanda, 14 45005 Toledo
https://www.castillalamancha.es/

Denumirea măsurii de ajutor ASOC - Integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, mediante
ayudas a los costes salariales de cada trabajador con discapacidad

Temeiul juridic naţional (trimitere la
publicaţia oficială naţională)

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)

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor
existente
Durata 30.06.2020 - 31.12.2023

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 19.7778 (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 încadrarea în muncă a lucrătorilor cu handicap acordate sub formă de
subvenții salariale (articolul 33)

75 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4171.pdf&tipo=rutaDocm


