
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.64210 (2021/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) ESPANA
-

Orgán poskytujúci pomoc Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
C/ Madera 8 (28004 Madrid)
www.idae.es

Názov opatrenia pomoci 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.

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

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.

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 01.07.2021 - 31.12.2023

Príslušné odvetvia hospodárstva Pestovanie netrvácnych plodín
Pestovanie obilnín (okrem ryže); strukovín a olejnatých semien
Pestovanie ryže
Pestovanie zeleniny a melónov; koreňovej a hľúzovej zeleniny
Pestovanie cukrovej trstiny
Pestovanie tabaku
Pestovanie plodín na vlákno
Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
ŤAŽBA A DOBÝVANIE
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
DODÁVKA ELEKTRINY; PLYNU; PARY A STUDENÉHO
VZDUCHU
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH
VÔD; ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
STAVEBNÍCTVO

Typ príjemcu -



Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 150 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Únie
týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany
životného prostredia v prípade absencie noriem Únie (čl. 36)

40 % 20 %

Investičná pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie
(čl. 41)

45 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


