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A támogatási intézkedés jogcíme 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.

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2021.07.01 - 2023.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Nem évelő növény termesztése
Gabonaféle (kivéve: rizs); hüvelyes növény; olajos mag termesztése
Rizstermesztés
Zöldségféle; dinnye; gyökér-; gumósnövény termesztése
Cukornádtermesztés
Dohánytermesztés
Rostnövénytermesztés
Egyéb; nem évelő növény termesztése
BÁNYÁSZAT; KŐFEJTÉS
FELDOLGOZÓIPAR
VILLAMOSENERGIA-; GÁZ-; GŐZELLÁTÁS;
LÉGKONDICIONÁLÁS
VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE; KEZELÉSE;
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS;
SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS
ÉPÍTŐIPAR

A kedvezményezett típusa -



A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 150 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

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

 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok
túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a
környezetvédelem szintjének emelését lehetővé tevő beruházási
támogatás (36. cikk)

40 % 20 %

Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (41.
cikk)

45 % 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


