
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.59831 (2020/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) ASTURIAS
Artikel 107, lid 3, onder c)

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

Benaming van de steunmaatregel ENER - Subvenciones a empresas, para favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos los sectores. 

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel Verlenging SA.48975

Looptijd 26.07.2017 - 31.12.2023

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde -

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 1.6 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - EUR 1.28 (in
miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale

munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)



Investeringssteun t.b.v. energie-efficiëntiemaatregelen (art. 38) 35 % 20 %

Investeringssteun voor energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling
(art. 46)

50 % 20 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/2020-09002.pdf


