
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.64064 (2021/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) ESPANA
-

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

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

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

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).

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy Przedłużenie SA.54269

Czas trwania pomocy 01.01.2021 - 30.06.2023

Sektor(y) gospodarki Górnictwo rud metali
Górnictwo i wydobywanie pozostałe
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie
Produkcja artykułów spożywczych
Produkcja wyrobów tytoniowych
Produkcja wyrobów tekstylnych
Produkcja odzieży
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
Produkcja wyrobów z drewna i korka; z wyłączeniem mebli;
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do
wyplatania
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz
leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych
Produkcja metali
Produkcja metalowych wyrobów gotowych; z wyłączeniem
maszyn i urządzeń
Produkcja komputerów; wyrobów elektronicznych i optycznych



Produkcja komputerów; wyrobów elektronicznych i optycznych
Produkcja urządzeń elektrycznych
Produkcja maszyn i urządzeń; gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja pojazdów samochodowych; przyczep i naczep
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
Produkcja mebli
Produkcja wyrobów; pozostała
Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną; gaz; parę
wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Pobór; uzdatnianie i dostarczanie wody
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Działalność związana ze zbieraniem; przetwarzaniem i
unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane
z gospodarką odpadami

Rodzaj beneficjenta -

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 149.4539 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

FEDER dentro del Eje 4, Economía Baja en Carbono, del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - EUR
74.73 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
(art. 38)

30 % 20 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
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


