
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.58110 (2020/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě ES 51

Název regionu (podle NUTS) CASTILLA-LA MANCHA
Čl. 107 odst. 3 písm. a)

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

Název opatření podpory ASOC - Integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo,
mediante ayudas a los costes salariales de cada trabajador con discapacidad

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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)

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 30.06.2020 - 31.12.2023

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

EUR 19.7778 (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 pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování
mzdových nákladů (článek 33)

75 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4171.pdf&tipo=rutaDocm


