
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.60868 (2020/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris ES 51

Regiono pavadinimas (NUTS) RIOJA
107 str. 3 dalies c punktas

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

Pagalbos priemonės pavadinimas INV - Fomento de la investigación, desarrollo e innovación.
(Prórroga SA.50742)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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)

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas Pratęsimas SA.50742

Trukmė 2021.01.01 - 2023.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Visi ūkio sektoriai
tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis -

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 18 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

FEDER - EUR 1.50 (mln.)

 
 



Tikslai Didžiausias pagalbos
intensyvumas % arba

didžiausia pagalbos
suma nacionaline

valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Regioninė pagalba: investicinė pagalba (14 straipsnis) Schema 10 %

Investicinė pagalba MVĮ (17 straipsnis) 20 %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (18 straipsnis) 50 %

Pagalba įsteigtoms naujoms įmonėms (22 straipsnis) 1 EUR

Fundamentiniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies a punktas) 100 %

Pramoniniai moksliniai tyrimai (25 straipsnio 2 dalies b punktas) 60 %

Bandomoji taikomoji veikla (25 straipsnio 2 dalies c punktas) 40 %

Galimybių tyrimai (25 straipsnio 2 dalies d punktas) 50 % 20 %

Pagalba inovacijų grupėms (27 straipsnis) 55 %

Inovacijų pagalba MVĮ (28 straipsnis) 100 %

Pagalba procesų ir organizacinių inovacijų diegimui (29 straipsnis) 50 %

Pagalba palankių sąlygų neturinčių darbuotojų įdarbinimui darbo
užmokesčio subsidijų forma (32 straipsnis)

50 %

Pagalba neįgalių darbuotojų užimtumui darbo užmokesčio subsidijų
forma (33 straipsnis)

75 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


