
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o

651/2014 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla myönnetystä valtiontuesta
Tuen numero SA.64210 (2021/X)

Jäsenvaltio Espanja

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS) ESPANA
-

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

Tukitoimenpiteen nimike 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.

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan
julkaisuviite) 

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.

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 01.07.2021 - 31.12.2023

Toimiala(t) Yksivuotisten kasvien viljely
Viljakasvien (pl. riisin); palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely
Riisin viljely
Vihannesten ja melonien; juuresten ja mukulakasvien viljely
Sokeriruo'on viljely
Tupakan viljely
Kuitukasvien viljely
Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely
KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA
TEOLLISUUS
SÄHKÖ-; KAASU-; LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO
VESIHUOLTO; VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO;
JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO
RAKENTAMINEN

Tuensaajatyyppi -

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 150 (miljoonaa)



Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo -
EUR 170.00 (miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Investointituki yritysten unionin normit ylittävään
ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen
unionin normien puuttuessa (36 artikla)

40 % 20 %

Investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön
edistämiseen (41 artikla)

45 % 20 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/06/29/477/dof/spa/pdf


