
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.60868 (2020/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě ES 51

Název regionu (podle NUTS) RIOJA
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

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

Název opatření podpory INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory Prodloužení SA.50742

Doba trvání 01.01.2021 - 31.12.2023

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 18 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

FEDER - EUR 1.50 (v milionech)

 
 



Cíle Maximální intenzita
podpory v % nebo

maximální výše
podpory v národní

měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Regionální podpora - investiční podpora (článek 14) - Režim podpory 10 %

Investiční podpora určená malým a středním podnikům (článek 17) 20 %

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků
(článek 18)

50 %

Podpora na zahájení činnosti (článek 22) 1 EUR

Základní výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. a)) 100 %

Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)) 60 %

Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)) 40 %

Studie proveditelnosti (čl. 25 odst. 2 písm. d)) 50 % 20 %

Podpora určená inovačním klastrům (článek 27) 55 %

Podpora na inovace určená malým a středním podnikům (článek 28) 100 %

Podpora na inovace postupů a organizační inovace (článek 29) 50 %

Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování
mzdových nákladů (článek 32)

50 %

Podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě
subvencování mzdových nákladů (článek 33)

75 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


