
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.64210 (2021/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) ESPANA
-

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

Benaming van de steunmaatregel 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.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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.

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 01.07.2021 - 31.12.2023

Betrokken economische sector(en) Teelt van eenjarige gewassen
Teelt van granen (m.u.v. rijst); peulgewassen en oliehoudende
zaden
Teelt van rijst
Teelt van groenten; meloenen en wortel- en knolgewassen
Teelt van suikerriet
Teelt van tabak
Teelt van vezelgewassen
Teelt van andere eenjarige gewassen
WINNING VAN DELFSTOFFEN
INDUSTRIE
PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT; GAS;
STOOM EN GEKOELDE LUCHT
DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN
AFVALWATERBEHEER EN SANERING
BOUWNIJVERHEID

Soort begunstigde -



Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 150 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (in miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan
dan EU-normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van
EU-normen, het niveau van milieubescherming te verhogen (art. 36)

40 % 20 %

Investeringssteun ter bevordering van energie uit hernieuwbare
energiebronnen (art. 41)

45 % 20 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


