
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.60868 (2020/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка ES 51

Име на региона (NUTS) RIOJA
Член 107, параграф 3, буква в)

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

Наименование на мярката за помощ INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

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)

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ Удължаване SA.50742

Продължителност 01.01.2021 - 31.12.2023

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на
помощ

Вид на получателя -

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 18 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

FEDER - EUR 1.50 (в млн.)

 
 



Цели Максимален
интензитет на

помощта в % или
Максимален размер

на помощта в
национална валута

Бонуси за МСП в %

Регионални инвестиционни помощи (член 14) Схема 10 %

Инвестиционни помощи за МСП (член 17) 20 %

Помощи за консултантски услуги в полза на МСП (член 18) 50 %

Помощ за стартиращи предприятия (член 22) 1 EUR

Фундаментални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква а)) 100 %

Индустриални научни изследвания (член 25, параграф 2, буква б)) 60 %

Експериментално развитие (член 25, параграф 2, буква в)) 40 %

Проучвания за осъществимост (член 25, параграф 2, буква г)) 50 % 20 %

Помощи за иновационни клъстери (член 27) 55 %

Помощи за иновации в полза на МСП (член 28) 100 %

Помощи за иновации на процеси и организации (член 29) 50 %

Помощи за наемане на работещи в неравностойно положение под
формата на субсидии за заплати (член 32)

50 %

Помощи за наемане на работещи с увреждания под формата на
субсидии за заплати (член 33)

75 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


