
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.59831 (2020/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) ASTURIAS
Článok 107 ods. 3 písm. c)

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

Názov opatrenia pomoci ENER - Subvenciones a empresas, para favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos los sectores. 

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

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

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci Predĺženie SA.48975

Trvanie 26.07.2017 - 31.12.2023

Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu -

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 1.6 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.28 (v
mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti (čl. 38) 35 % 20 %



Investičná pomoc na energeticky účinné centralizované zásobovanie
teplom a chladom (čl. 46)

50 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/2020-09002.pdf


