
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.59831 (2020/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) ASTURIAS
Член 107, параграф 3, буква в)

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

Наименование на мярката за помощ ENER - Subvenciones a empresas, para favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos los sectores. 

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

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

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ Удължаване SA.48975

Продължителност 26.07.2017 - 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 1.6 (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

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.28 (в
млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %



Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност (член 38)

35 % 20 %

Инвестиционни помощи за енергийноефективно районно
отопление и охлаждане (член 46)

50 % 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/2020-09002.pdf


