
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.64064 (2021/X)

Dalībvalsts Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) ESPANA
-

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

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

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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).

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums Pagarinājums SA.54269

Ilgums 01.01.2021 - 30.06.2023

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Metāla rūdu ieguve
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
Pārtikas produktu ražošana
Tabakas izstrādājumu ražošana
Tekstilizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana
Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
Koksnes; koka un korķa izstrādājumu ražošana; izņemot mēbeles;
salmu un pīto izstrādājumu ražošana
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
Metālu ražošana
Gatavo metālizstrādājumu ražošana; izņemot mašīnas un iekārtas
Datoru; elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Elektrisko iekārtu ražošana
Citur neklasificētu iekārtu; mehānismu un darba mašīnu ražošana
Automobiļu; piekabju un puspiekabju ražošana
Citu transportlīdzekļu ražošana
Mēbeļu ražošana
Cita veida ražošana



Cita veida ražošana
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
Elektroenerģija; gāzes apgāde; siltumapgāde un gaisa
kondicionēšana
Ūdens ieguve; attīrīšana un apgāde
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Atkritumu savākšana; apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Saņēmēja veids -

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets EUR 149.4539 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem FEDER dentro del Eje 4, Economía Baja en Carbono, del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - EUR
74.73 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ieguldījumu atbalsts energoefektivitātes pasākumiem (38. pants) 30 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
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


