
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna

107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.64210 (2021/X)

Medlemsstat Spanien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) ESPANA
-

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

Stödåtgärdens titel 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.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

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.

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 01.07.2021 - 31.12.2023

Berörda ekonomiska sektorer Odling av ett- och tvååriga växter
Odling av spannmål (utom ris); baljväxter och oljeväxter
Odling av ris
Odling av grönsaker och meloner; rotfrukter och stam- eller
rotknölar
Odling av sockerrör
Odling av tobak
Odling av fiberväxter
Odling av andra ett- och tvååriga växter
UTVINNING AV MINERAL
TILLVERKNING
FÖRSÖRJNING AV EL; GAS; VÄRME OCH KYLA
VATTENFÖRSÖRJNING; AVLOPPSRENING;
AVFALLSHANTERING OCH SANERING
BYGGVERKSAMHET

Typ av stödmottagare -

Årligt totalbelopp för den budget som planeras
enligt ordningen

EUR 150 (i miljoner)



För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna

stödnivå i % eller
högsta tillåtna

stödbelopp i nationell
valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Investeringsstöd till företag som går längre än unionsnormerna eller
höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av unionsnormer (art. 36)

40 % 20 %

Investeringsstöd till främjande av energi från förnybara energikällor
(artikel 41)

45 % 20 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


