
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.60868 (2020/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom ES 51

Názov regiónu(NUTS) RIOJA
Článok 107 ods. 3 písm. c)

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

Názov opatrenia pomoci INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

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)

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci Predĺženie SA.50742

Trvanie 01.01.2021 - 31.12.2023

Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu -

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 18 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

FEDER - EUR 1.50 (v mil.)

 
 



Ciele Maximálna intenzita
pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Regionálna pomoc – investičná pomoc (čl. 14) – Schéma 10 %

Investičná pomoc pre MSP (čl. 17) 20 %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (čl. 18) 50 %

Pomoc pre začínajúce podniky (čl. 22) 1 EUR

Základný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. a)] 100 %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 60 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 40 %

Štúdie uskutočniteľnosti [čl. 25 ods. 2 písm. d)] 50 % 20 %

Pomoc pre inovačné zoskupenia (čl. 27) 55 %

Pomoc na inovácie pre MSP (čl. 28) 100 %

Pomoc na inováciu procesov a na organizačnú inováciu (čl. 29) 50 %

Pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov do zamestnania vo
forme mzdových dotácií (čl. 32)

50 %

Pomoc na zamestnávanie pracovníkov so zdravotným postihnutím vo
forme mzdových dotácií (čl. 33)

75 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


