
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.59831 (2020/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) ASTURIAS
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

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

Název opatření podpory ENER - Subvenciones a empresas, para favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos los sectores. 

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory Prodloužení SA.48975

Doba trvání 26.07.2017 - 31.12.2023

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 1.6 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

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

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Investiční podpora na ochranu životního prostředí v oblasti opatření ke
zvýšení energetické účinnosti (článek 38)

35 % 20 %



Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení
(článek 46)

50 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/2020-09002.pdf


