
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrusega (EL)
nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga

kokkusobivaks (EMPs kohaldatav tekst)
Abi number SA.64439 (2021/X)

Liikmesriik Hispaania

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS) ESPANA
-

Abi andev ametiasutus Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana 160 28046 Madrid

Abimeetme nimetus IND - Ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito
de la industria manufacturera (MRR)

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

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.

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 24.07.2021 - 31.12.2023

Sektorid Toiduainete tootmine
Joogitootmine
Tubakatoodete tootmine
Tekstiilitootmine
Rõivatootmine
Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine
Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine; v.a mööbel;
õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
Paberi ja pabertoodete tootmine
Trükindus ja salvestiste paljundus
Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine
Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine
Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
Kummi- ja plasttoodete tootmine
Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine
Metallitootmine
Metalltoodete tootmine; v.a masinad ja seadmed
Arvutite; elektroonika- ja optikaseadmete tootmine
Elektriseadmete tootmine
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
Mootorsõidukite; haagiste ja poolhaagiste tootmine
Muude transpordivahendite tootmine
Mööblitootmine
Muu tootmine
Jäätmekogumine; -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele
võtmine

Abisaaja liik -



Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 140 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus, Laen / tagasimakstavad ettemaksed

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral MRR - EUR 118.00 (miljonites)

 
 
Eesmärgid Abi suurim

osatähtsus (%) või
suurim abisumma

riigi vääringus

VKEde soodustused
(%)

Rakendusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt b) 50 % 20 %

Tootearendus (artikli 25 lõike 2 punkt c) 25 % 20 %

Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) 15 % 35 %

Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel järgida liidu
keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rangemaid normatiive või
parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36)

40 % 20 %

Energiatõhususe meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud
abi (artikkel 38)

30 % 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12379


