
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.60868 (2020/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat ES 51

Naam van de regio (NUTS) RIOJA
Artikel 107, lid 3, onder c)

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

Benaming van de steunmaatregel INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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)

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel Verlenging SA.50742

Looptijd 01.01.2021 - 31.12.2023

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde -

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 18 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen FEDER - EUR 1.50 (in miljoen)

 
 



Doelstellingen Maximum
steunintensiteit (in %)

of maximum
steunbedrag (in

nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Regionale steun - Investeringssteun (art. 14) - Regeling 10 %

Investeringssteun voor kmo's (art. 17) 20 %

Consultancysteun voor kmo's (art. 18) 50 %

Starterssteun (art. 22) 1 EUR

Fundamenteel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 100 %

Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 60 %

Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)) 40 %

Haalbaarheidsstudies (art. 25, lid 2, onder d)) 50 % 20 %

Steun voor innovatieclusters (art. 27) 55 %

Innovatiesteun voor kmo's (art. 28) 100 %

Steun voor proces- en organisatie-innovatie (art. 29) 50 %

Steun in de vorm van loonsubsidies t.b.v. de indienstneming van
kwetsbare werknemers (art. 32)

50 %

Steun in de vorm van loonsubsidies t.b.v. de tewerkstelling van
werknemers met een handicap (art. 33)

75 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


