
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.64439 (2021/X)

Dalībvalsts Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) ESPANA
-

Piešķīrēja iestāde Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana 160 28046 Madrid

Atbalsta pasākuma nosaukums IND - Ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito
de la industria manufacturera (MRR)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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.

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 24.07.2021 - 31.12.2023

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Pārtikas produktu ražošana
Dzērienu ražošana
Tabakas izstrādājumu ražošana
Tekstilizstrādājumu ražošana
Apģērbu ražošana
Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
Koksnes; koka un korķa izstrādājumu ražošana; izņemot mēbeles;
salmu un pīto izstrādājumu ražošana
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
Metālu ražošana
Gatavo metālizstrādājumu ražošana; izņemot mašīnas un iekārtas
Datoru; elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Elektrisko iekārtu ražošana
Citur neklasificētu iekārtu; mehānismu un darba mašīnu ražošana
Automobiļu; piekabju un puspiekabju ražošana
Citu transportlīdzekļu ražošana
Mēbeļu ražošana
Cita veida ražošana
Atkritumu savākšana; apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde

Saņēmēja veids -



Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada
budžets

EUR 140 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija, Aizdevums/atmaksājams
avanss

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem MRR - EUR 118.00 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (25. panta 2. punkta b) apakšpunkts) 50 % 20 %

Eksperimentālā izstrāde (25. panta 2. punkta c) apakšpunkts) 25 % 20 %

Atbalsts procesa un organizatoriskajai inovācijai (29. pants) 15 % 35 %

Ieguldījumu atbalsts, kas uzņēmumiem dod iespēju pārsniegt Savienības
vides aizsardzības standartus vai paaugstināt vides aizsardzības līmeni,
ja Savienības standartu nav (36. pants)

40 % 20 %

Ieguldījumu atbalsts energoefektivitātes pasākumiem (38. pants) 30 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12379


