
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.64439 (2021/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) ESPANA
-

Orgán poskytujúci pomoc Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana 160 28046 Madrid

Názov opatrenia pomoci IND - Ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el
ámbito de la industria manufacturera (MRR)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de
innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria
manufacturera.

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 24.07.2021 - 31.12.2023

Príslušné odvetvia hospodárstva Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku;
výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a
farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií; okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových; elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel; návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Zber; spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov

Typ príjemcu -



Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 140 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov, Úver/Vratné preddavky

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

MRR - EUR 118.00 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Priemyselný výskum [čl. 25 ods. 2 písm. b)] 50 % 20 %

Experimentálny vývoj [čl. 25 ods. 2 písm. c)] 25 % 20 %

Pomoc na inováciu procesov a na organizačnú inováciu (čl. 29) 15 % 35 %

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Únie
týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany
životného prostredia v prípade absencie noriem Únie (čl. 36)

40 % 20 %

Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti (čl. 38) 30 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12379


