
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.64439 (2021/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) ESPANA
-

Organ przyznający pomoc Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Paseo de la Castellana 160 28046 Madrid

Nazwa środka pomocy IND - Ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el
ámbito de la industria manufacturera (MRR)

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

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.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 24.07.2021 - 31.12.2023

Sektor(y) gospodarki Produkcja artykułów spożywczych
Produkcja napojów
Produkcja wyrobów tytoniowych
Produkcja wyrobów tekstylnych
Produkcja odzieży
Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
Produkcja wyrobów z drewna i korka; z wyłączeniem mebli;
produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do
wyplatania
Produkcja papieru i wyrobów z papieru
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy
naftowej
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz
leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców
niemetalicznych
Produkcja metali
Produkcja metalowych wyrobów gotowych; z wyłączeniem
maszyn i urządzeń
Produkcja komputerów; wyrobów elektronicznych i optycznych
Produkcja urządzeń elektrycznych
Produkcja maszyn i urządzeń; gdzie indziej niesklasyfikowana
Produkcja pojazdów samochodowych; przyczep i naczep
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego
Produkcja mebli
Produkcja wyrobów; pozostała



Produkcja wyrobów; pozostała
Działalność związana ze zbieraniem; przetwarzaniem i
unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

Rodzaj beneficjenta -

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 140 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek, Pożyczka/Zaliczki zwrotne

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

MRR - EUR 118.00 (w mln)

 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Badania przemysłowe (art. 25 ust. 2 lit. b)) 50 % 20 %

Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25 ust. 2 lit. c)) 25 % 20 %

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (art. 29) 15 % 35 %

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie
norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub
podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm
unijnych (art. 36)

40 % 20 %

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
(art. 38)

30 % 20 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12379


