
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.64064 (2021/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) ESPANA
-

Autoritatea care acordă ajutorul INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA
ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
WWW.IDAE.es

Denumirea măsurii de ajutor ENER - Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme
y en gran empresa del sector industrial (prórroga ayuda SA.54269)

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el
Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial (BOE de 23 de junio de
2021).

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente Prelungire SA.54269

Durata 01.01.2021 - 30.06.2023

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Extracţia minereurilor metalifere
Alte activităţi extractive
Activităţi de servicii anexe extracţiei
Industria alimentară
Fabricarea produselor din tutun
Fabricarea produselor textile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie; harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi
vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului; fabricarea produselor din lemn şi plută; cu
excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale
vegetale împletite
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din
prelucrarea ţiţeiului
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor
farmaceutice
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Industria metalurgică
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal; exclusiv
maşini; utilaje şi instalaţii
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice



Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea de maşini; utilaje şi echipamente n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier; a remorcilor şi
semiremorcilor
Fabricarea altor mijloace de transport
Fabricarea de mobilă 
Alte activităţi industriale n.c.a.
Repararea; întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică; gaze; apă
caldă şi aer condiţionat
Captarea; tratarea şi distribuţia apei
Colectarea şi epurarea apelor uzate
Colectarea; tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare
a materialelor reciclabile
Activităţi şi servicii de decontaminare

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 149.4539 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FEDER dentro del Eje 4, Economía Baja en Carbono, del Programa
Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - EUR 74.73 (în
milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare pentru investiții în favoarea măsurilor de eficiență energetică
(articolul 38)

30 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4516.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/06/pdfs/BOE-A-2021-3489.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf;
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf


