
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.64210 (2021/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) ESPANA
-

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

Název opatření podpory 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.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 01.07.2021 - 31.12.2023

Dotyčná hospodářská odvětví Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování obilovin (kromě rýže); luštěnin a olejnatých semen
Pěstování rýže
Pěstování zeleniny a melounů; kořenů a hlíz
Pěstování cukrové třtiny
Pěstování tabáku
Pěstování přadných rostlin
Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY; PLYNU; PÁRY A
KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S
ODPADNÍMI VODAMI; ODPADY A SANACEMI
STAVEBNICTVÍ

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v
rámci režimu

EUR 150 (v milionech)



V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

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

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími
environmentálními normami, než jsou normy Unie, nebo zvyšovat
ochranu životního prostředí v případě, že norma Unie neexistuje
(článek 36)

40 % 20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z
obnovitelných zdrojů energie (článek 41)

45 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


