
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.64210 (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- Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en otros sectores
productivos de la economía, con o sin almacenamiento, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades
de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos
programas de incentivos ligados al autoconsumo y al
almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la
implantación de sistemas térmicos renovables en el sector
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. PUBLICADO EN BOE 30/06/21. Cada Comunidad
Autónoma en el ámbito de su competencia establecerá la
convocatoria al amparo de estas bases.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 01.07.2021 - 31.12.2023

Sektor(y) gospodarki Uprawy rolne inne niż wieloletnie
Uprawa zbóż; roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona; z
wyłączeniem ryżu
Uprawa ryżu
Uprawa warzyw; włączając melony; oraz uprawa roślin
korzeniowych i roślin bulwiastych
Uprawa trzciny cukrowej
Uprawa tytoniu
Uprawa roślin włóknistych
Uprawy rolne inne niż wieloletnie; pozostałe
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ; GAZ; PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO
UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I
ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z
REKULTYWACJĄ
BUDOWNICTWO



Rodzaj beneficjenta -

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 150 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

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

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie
norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub
podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm
unijnych (art. 36)

40 % 20 %

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
(art. 41)

45 % 20 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


