
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.54843 (2019/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) PAIS VASCO
-

Orgán poskytujúci pomoc EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010
VITORIA-GASTEIZ

Názov opatrenia pomoci MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

ORDEN de 11 de junio de 2019, del Consejero de Medio
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se
convocan, para el ejercicio 2019, las subvenciones previstas en el
Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las
subvenciones a empresas para la realización de inversiones
destinadas a la protección del medio ambiente (BOPV,
18.06.2019, nº114)

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 19.06.2019 - 31.12.2019

Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu -

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 1.6 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva

FONDOS FEDER - EUR 0.75 (v mil.)

 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc pre MSP na poradenské služby (čl. 18) 50 %



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 včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie
(čl. 37)

10 % 10 %

Investičná pomoc na rekultiváciu znečistených plôch (čl. 45) 100 %

Investičná pomoc na recykláciu a opätovné použitie odpadu (čl. 47) 35 % 20 %

Pomoc na environmentálne štúdie (čl. 49) 50 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902954a.shtml


