
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.59831 (2020/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) ASTURIAS
107 str. 3 dalies c punktas

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

Pagalbos priemonės pavadinimas ENER - Subvenciones a empresas, para favorecer el paso a una
economía baja en carbono en todos los sectores. 

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas Pratęsimas SA.48975

Trukmė 2017.07.26 - 2023.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Visi ūkio sektoriai
tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis -

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 1.6 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

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

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Investicinė pagalba energijos vartojimo efektyvumo priemonėms (38
straipsnis)

35 % 20 %



Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam
šilumos ir vėsumos tiekimui (46 straipsnis)

50 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/2020-09002.pdf


