
Informacije, ki so jih predložile države članice v zvezi z državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe Komisije
(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri

uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za EGP)
Številka pomoči SA.54843 (2019/X)

Država članica Španija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS) PAIS VASCO
-

Organ, ki dodeli pomoč EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Naziv ukrepa pomoči MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

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)

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje 19.06.2019 - 31.12.2019

Zadevni gospodarski sektorji Vsi gospodarski sektorji
upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca -

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

EUR 1.6 (v milijonih)

Za jamstva - 

Instrument pomoči (člen 5) Nepovratna sredstva/subvencionirane obrestne mere

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti FONDOS FEDER - EUR 0.75 (v milijonih)

 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali
najvišji znesek

pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Pomoč za svetovanje v korist MSP (člen 18) 50 %

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Unije
za varstvo okolja oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti
standardov Unije (člen 36)

40 % 20 %



Pomoč za naložbe za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde
Unije (člen 37)

10 % 10 %

Pomoč za naložbe za sanacijo onesnaženih območij (člen 45) 100 %

Pomoč za naložbe v recikliranje in ponovno uporabo odpadkov (člen 47) 35 % 20 %

Pomoč za okoljske študije (člen 49) 50 % 20 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902954a.shtml


