
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.60868 (2020/X)

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója ES 51

Régió megnevezése (NUTS) RIOJA
107. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA
(ADER)
MURO DE LA MATA 13-14. 26071 LOGROÑO (LA RIOJA)
www.ader.es

A támogatási intézkedés jogcíme INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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)

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása Határidő-hosszabbítás SA.50742

Időtartam 2021.01.01 - 2023.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa -

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 18 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

FEDER - EUR 1.50 (millió)

 
 



Célkitűzések Maximális támogatási
intenzitás (%) vagy

Maximális támogatási
összeg (nemzeti

valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási támogatás (14. cikk) Program 10 %

Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk) 20 %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (18. cikk) 50 %

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (22. cikk) 1 EUR

Alapkutatás (a 25. cikk (2) bekezdésének a) pontja) 100 %

Alkalmazott kutatás (a 25. cikk (2) bekezdésének b) pontja) 60 %

Kísérleti fejlesztés (a 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja) 40 %

Megvalósíthatósági tanulmány (a 25. cikk (2) bekezdésének d) pontja) 50 % 20 %

Innovációs klaszterre nyújtott támogatás (27. cikk) 55 %

Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (28. cikk) 100 %

Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk) 50 %

A hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás
formájában nyújtott támogatás (32. cikk)

50 %

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához
bértámogatás formájában nyújtott támogatás (33. cikk)

75 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


