
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrusega (EL)
nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga

kokkusobivaks (EMPs kohaldatav tekst)
Abi number SA.60868 (2020/X)

Liikmesriik Hispaania

Liikmesriigi antud number ES 51

Piirkonna nimi (NUTS) RIOJA
Artikkel 107 lõige 3 punkt c

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

Abimeetme nimetus INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

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)

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine Pikendamine SA.50742

Kestus 01.01.2021 - 31.12.2023

Sektorid Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik -

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 18 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral FEDER - EUR 1.50 (miljonites)

 
 



Eesmärgid Abi suurim
osatähtsus (%) või
suurim abisumma

riigi vääringus

VKEde soodustused
(%)

Regionaalabi – investeerimisabi (artikkel 14) – Abikava 10 %

VKEdele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 17) 20 %

VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 18) 50 %

Idufirmadele antav abi (artikkel 22) 1 EUR

Alusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt a) 100 %

Rakendusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt b) 60 %

Tootearendus (artikli 25 lõike 2 punkt c) 40 %

Teostatavusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt d) 50 % 20 %

Innovatsiooniklastritele antav abi (artikkel 27) 55 %

VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) 100 %

Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) 50 %

Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste
vormis antav abi (artikkel 32)

50 %

Puudega töötajate tööhõiveks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 33) 75 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


