
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.64210 (2021/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) ESPANA
-

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

Наименование на мярката за помощ 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.

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

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.

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 01.07.2021 - 31.12.2023

Засегнат/и икономически сектор/и Отглеждане на едногодишни растения
Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и
маслодайни семена
Отглеждане на ориз
Отглеждане на зеленчуци; дини и пъпеши; кореноплодни и
грудкови
Отглеждане на захарна тръстика
Отглеждане на тютюн
Отглеждане на влакнодайни растения
Отглеждане на други едногодишни растения
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ;
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО



Вид на получателя -

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 150 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (в млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционни помощи, които дават възможност на
предприятията да надвишат стандартите на Съюза за опазване на
околната среда или да повишат равнището на опазване на околната
среда при липса на стандарти на Съюза (член 36)

40 % 20 %

Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от
възобновяеми източници (чл. 41)

45 % 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


