
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.59831 (2020/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) ASTURIAS
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de
Asturias 
Plaza de España, 1 - 33007 Oviedo - Asturias - España
www.asturias.es

Nazwa środka pomocy ENER - Subvenciones a empresas, para favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos los sectores. 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Consejería de
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se
prorroga la vigencia del régimen de ayudas correspondiente a las
subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en régimen de
concurrencia competitiva, destinados a empresas, para favorecer
el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie SA.48975

Czas trwania pomocy 26.07.2017 - 31.12.2023

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta -

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 1.6 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.28 (w
mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
(art. 38)

35 % 20 %



Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i
chłodniczy (art. 46)

50 % 20 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/2020-09002.pdf


