
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.64210 (2021/X)

Dalībvalsts Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) ESPANA
-

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

Atbalsta pasākuma nosaukums 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.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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.

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 01.07.2021 - 31.12.2023

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Viengadīgo kultūru audzēšana
Graudaugu (izņemot rīsu); pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
Rīsu audzēšana
Dārzeņu audzēšana
Cukurniedru audzēšana
Tabakas audzēšana
Šķiedraugu audzēšana
Citu viengadīgo kultūru audzēšana
IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE
APSTRĀDES RŪPNIECĪBA
ELEKTROENERĢIJA; GĀZES APGĀDE; SILTUMAPGĀDE
UN GAISA KONDICIONĒŠANA
ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU; ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA
BŪVNIECĪBA

Saņēmēja veids -

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžetsEUR 150 (miljonos)



Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ieguldījumu atbalsts, kas uzņēmumiem dod iespēju pārsniegt
Savienības vides aizsardzības standartus vai paaugstināt vides
aizsardzības līmeni, ja Savienības standartu nav (36. pants)

40 % 20 %

Ieguldījumu atbalsts, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu
izmantošanu (41. pants)

45 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


