
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.60868 (2020/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego ES 51

Nazwa regionu (NUTS) RIOJA
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA
(ADER)
MURO DE LA MATA 13-14. 26071 LOGROÑO (LA RIOJA)
www.ader.es

Nazwa środka pomocy INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Orden DEI/10/2018, de 1 de marzo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia
de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento de la
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), en régimen de
concesión directa (BOR Nº 28, de 7 de marzo de 2018)
Resolución 1253/2020, de 17 de diciembre, de la Consejería de
Desarrollo Autonómico, por la que acuerda la prórroga de las
medidas exentas que se acogen al Reglamento (UE) número
651/2014, de la Comisión de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado (RGEC) (BOR Nº 174, de 28 de diciembre de 2020)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie SA.50742

Czas trwania pomocy 01.01.2021 - 31.12.2023

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta -

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 18 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

FEDER - EUR 1.50 (w mln)

 
 



Cele Maksymalna
intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc regionalna - pomoc inwestycyjna (art. 14) -Program 10 %

Pomoc inwestycyjna dla MŚP (art. 17) 20 %

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18) 50 %

Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (art. 22) 1 EUR

Badania podstawowe (art. 25 ust. 2 lit. a)) 100 %

Badania przemysłowe (art. 25 ust. 2 lit. b)) 60 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25 ust. 2 lit. c)) 40 %

Studia wykonalności (art. 25 ust. 2 lit. d)) 50 % 20 %

Pomoc dla klastrów innowacyjnych (art. 27) 55 %

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (art. 28) 100 %

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (art. 29) 50 %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 32)

50 %

Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników
niepełnosprawnych (art. 33)

75 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


