
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.64210 (2021/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) ESPANA
-

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

Pagalbos priemonės pavadinimas 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.

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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.

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2021.07.01 - 2023.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Vienmečių augalų auginimas
Grūdinių (išskyrus ryžius); ankštinių ir aliejingų sėklų augalų
auginimas
Ryžių auginimas
Daržovių ir melionų; šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
Cukranendrių auginimas
Tabako auginimas
Pluoštinių augalų auginimas
Kitų vienmečių augalų auginimas
KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
APDIRBAMOJI GAMYBA
ELEKTROS; DUJŲ; GARO TIEKIMAS IR ORO
KONDICIONAVIMAS
VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS; ATLIEKŲ
TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS
STATYBA

Gavėjo rūšis -



Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 150 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

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

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Investicinė pagalba, kuria naudodamosi įmonės gali taikyti griežtesnius
už Sąjungos nustatytuosius aplinkos apsaugos standartus arba gerinti
aplinkos apsaugą, jeigu Sąjungos standartų nėra (36 straipsnis)

40 % 20 %

Investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti
(41 straipsnis)

45 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


