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

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan
julkaisuviite) 

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).

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos Jatkaminen SA.54269

Kesto 01.01.2021 - 30.06.2023

Toimiala(t) Metallimalmien louhinta
Muu kaivostoiminta ja louhinta
Kaivostoimintaa palveleva toiminta
Elintarvikkeiden valmistus
Tupakkatuotteiden valmistus
Tekstiilien valmistus
Vaatteiden valmistus
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl.
huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)
Paperin; paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Kumi- ja muovituotteiden valmistus
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Metallien jalostus
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Sähkölaitteiden valmistus
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Moottoriajoneuvojen; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
Muiden kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus
Muu valmistus



Muu valmistus
Koneiden ja laitteiden korjaus; huolto ja asennus
Sähkö-; kaasu-; lämpö- ja ilmastointihuolto
Veden otto; puhdistus ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto
Jätteen keruu; käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut
ympäristönhuoltopalvelut

Tuensaajatyyppi -

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 149.4539 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta FEDER dentro del Eje 4, Economía Baja en Carbono, del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - EUR
74.73 (miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin (38 artikla) 30 % 20 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
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


