
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.64439 (2021/X)

Jäsenvaltio Espanja

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS) ESPANA
-

Myöntävä viranomainen Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana 160 28046 Madrid

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

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) 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.

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 24.07.2021 - 31.12.2023

Toimiala(t) Elintarvikkeiden valmistus
Juomien valmistus
Tupakkatuotteiden valmistus
Tekstiilien valmistus
Vaatteiden valmistus
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl.
huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)
Paperin; paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Kumi- ja muovituotteiden valmistus
Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Metallien jalostus
Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
Sähkölaitteiden valmistus
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
Moottoriajoneuvojen; perävaunujen ja puoliperävaunujen
valmistus
Muiden kulkuneuvojen valmistus
Huonekalujen valmistus
Muu valmistus
Jätteen keruu; käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys

Tuensaajatyyppi -



Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 140 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki, Laina / Takaisinmaksettavat ennakot

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta MRR - EUR 118.00 (miljoonaa)

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Teollinen tutkimus (25 artiklan 2 kohdan b alakohta) 50 % 20 %

Kokeellinen kehittäminen (25 artiklan 2 kohdan c alakohta) 25 % 20 %

Prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
myönnettävä tuki (29 artikla)

15 % 35 %

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

40 % 20 %

Investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin (38 artikla) 30 % 20 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12379


