
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.63089 (2021/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) ESPANA
-

Organ przyznający pomoc Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
C/Cid 4, 28001 Madrid
www.cdti.es

Nazwa środka pomocy INV - Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de
empresas innovadoras - Programa NEOTEC 2021

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

-Resolución de 7 de mayo de 2021 de la Presidencia del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos
proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa
NEOTEC), del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020. -Orden CNU/1308/2018, de 28 de
noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., de ayudas públicas en el marco del
Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020,
destinadas a empresas. -Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 30.04.2021 - 30.04.2022

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta -

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 36.46 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

Fondos “Next Generation EU”, Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia - EUR 36.46 (w mln)



 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (art. 22) 320 EUR

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562844


