
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.60868 (2020/X)

Dalībvalsts Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs ES 51

Reģiona nosaukums (NUTS) RIOJA
107. panta 3. punkta c) apakšpunkts

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

Atbalsta pasākuma nosaukums INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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)

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums Pagarinājums SA.50742

Ilgums 01.01.2021 - 31.12.2023

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Visas tautsaimniecības nozares
kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids -

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets EUR 18 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem FEDER - EUR 1.50 (miljonos)

 
 



Mērķi Atbalsta maksimālā
intensitāte % vai

atbalsta maksimālā
summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts – ieguldījumu atbalsts (14. pants) – Shēma 10 %

Ieguldījumu atbalsts MVU (17. pants) 20 %

Atbalsts konsultācijām MVU (18. pants) 50 %

Darbības sākšanas atbalsts (22. pants) 1 EUR

Fundamentālie pētījumi (25. panta 2. punkta a) apakšpunkts) 100 %

Rūpnieciskie pētījumi (25. panta 2. punkta b) apakšpunkts) 60 %

Eksperimentālā izstrāde (25. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 40 %

Tehniski ekonomiskā priekšizpēte (25. panta 2. punkta d) apakšpunkts) 50 % 20 %

Atbalsts inovāciju kopām (27. pants) 55 %

Inovācijas atbalsts MVU (28. pants) 100 %

Atbalsts procesa un organizatoriskajai inovācijai (29. pants) 50 %

Atbalsts nelabvēlīgākā situācijā esošu darba ņēmēju pieņemšanai darbā,
piešķirot subsīdijas algām (32. pants)

50 %

Atbalsts algu subsīdiju veidā strādājošu personu ar invaliditāti
nodarbināšanai (33. pants)

75 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


