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Liikmesriik Hispaania

Liikmesriigi antud number
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-

Abi andev ametiasutus INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE
LA ENERGÍA (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
WWW.IDAE.es

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

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

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).

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine Pikendamine SA.54269

Kestus 01.01.2021 - 30.06.2023

Sektorid Metallimaakide kaevandamine
Muu kaevandamine
Kaevandamist abistavad tegevusalad
Toiduainete tootmine
Tubakatoodete tootmine
Tekstiilitootmine
Rõivatootmine
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine; v.a mööbel;
õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Paberi ja pabertoodete tootmine
Trükindus ja salvestiste paljundus
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
Kummi- ja plasttoodete tootmine
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Metallitootmine
Metalltoodete tootmine; v.a masinad ja seadmed
Arvutite; elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Elektriseadmete tootmine
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
Mootorsõidukite; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Muude transpordivahendite tootmine
Mööblitootmine
Muu tootmine



Muu tootmine
Masinate ja seadmete remont ja paigaldus
Elektrienergia; gaasi; auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Veekogumine; -töötlus ja -varustus
Kanalisatsioon
Jäätmekogumine; -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele
võtmine
Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

Abisaaja liik -

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 149.4539 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral FEDER dentro del Eje 4, Economía Baja en Carbono, del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - EUR
74.73 (miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim osatähtsus

(%) või suurim
abisumma riigi

vääringus

VKEde soodustused
(%)

Energiatõhususe meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud
abi (artikkel 38)

30 % 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
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


