
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o

651/2014 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla myönnetystä valtiontuesta
Tuen numero SA.60868 (2020/X)

Jäsenvaltio Espanja

Jäsenvaltion viitenumero ES 51

Alueen nimi (NUTS) RIOJA
107 artiklan 3 kohdan c alakohta

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

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

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) 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)

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos Jatkaminen SA.50742

Kesto 01.01.2021 - 31.12.2023

Toimiala(t) Kaikki tukikelpoiset toimialat 

Tuensaajatyyppi -

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 18 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta FEDER - EUR 1.50 (miljoonaa)

 
 



Tavoitteet Tuen
enimmäisintensiteetti

prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Alueellinen tuki – investointituki (14 artikla) – Järjestelmä 10 %

Pk-yrityksille myönnettävä investointituki (17 artikla) 20 %

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (18 artikla) 50 %

Käynnistystuki (22 artikla) 1 EUR

Perustutkimus (25 artiklan 2 kohdan a alakohta) 100 %

Teollinen tutkimus (25 artiklan 2 kohdan b alakohta) 60 %

Kokeellinen kehittäminen (25 artiklan 2 kohdan c alakohta) 40 %

Toteutettavuustutkimukset (25 artiklan 2 kohdan d alakohta) 50 % 20 %

Tuki innovaatioklustereille (27 artikla) 55 %

Pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki (28 artikla) 100 %

Prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
myönnettävä tuki (29 artikla)

50 %

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki epäedullisessa asemassa
olevien työntekijöiden työhönottoon (32 artikla)

50 %

Palkkatukien muodossa myönnettävä tuki alentuneesti työkykyisten
työntekijöiden työllistämiseen (33 artikla)

75 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999371-1-PDF-535537


