
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.63089 (2021/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) ESPANA
-

Poskytovatel podpory Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
C/Cid 4, 28001 Madrid
www.cdti.es

Název opatření podpory INV - Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de
empresas innovadoras - Programa NEOTEC 2021

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

-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.

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 30.04.2021 - 30.04.2022

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 36.46 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

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



 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Podpora na zahájení činnosti (článek 22) 320 EUR

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562844


