
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrusega (EL)
nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga

kokkusobivaks (EMPs kohaldatav tekst)
Abi number SA.64210 (2021/X)

Liikmesriik Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS) ESPANA
-

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

Abimeetme nimetus 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.

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

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.

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 01.07.2021 - 31.12.2023

Sektorid Üheaastaste põllukultuuride kasvatus
Teravilja- (v.a riis); kaunvilja- ja õlitaimede seemnete kasvatus
Riisikasvatus
Köögivilja- ja melonikasvatus; juur- ja mugulvilja kasvatus
Suhkrurookasvatus
Tubakakasvatus
Kiutaimede kasvatus
Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus
MÄETÖÖSTUS
TÖÖTLEV TÖÖSTUS
ELEKTRIENERGIA; GAASI; AURU JA
KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
VEEVARUSTUS; KANA LISATSIOON; JÄÄTME- JA
SAASTEKÄITLUS
EHITUS

Abisaaja liik -

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 150 (miljonites)



Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim

osatähtsus (%) või
suurim abisumma

riigi vääringus

VKEde soodustused
(%)

Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel järgida liidu
keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rangemaid normatiive või
parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36)

40 % 20 %

Taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavateks
investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 41)

45 % 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


