
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.54843 (2019/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) PAIS VASCO
-

Предоставящ орган EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010
VITORIA-GASTEIZ

Наименование на мярката за помощ MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

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)

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 19.06.2019 - 31.12.2019

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на
помощ

Вид на получателя -

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 1.6 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

FONDOS FEDER - EUR 0.75 (в млн.)

 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощи за консултантски услуги в полза на МСП (член 18) 50 %



Инвестиционни помощи, които дават възможност на
предприятията да надвишат стандартите на Съюза за опазване на
околната среда или да повишат равнището на опазване на околната
среда при липса на стандарти на Съюза (член 36)

40 % 20 %

Инвестиционни помощи за ранно адаптиране към бъдещи
стандарти на Съюза (член 37)

10 % 10 %

Инвестиционни помощи за саниране на замърсени обекти (член 45) 100 %

Инвестиционни помощи за рециклиране и повторна употреба на
отпадъци (член 47)

35 % 20 %

Помощи за проучвания в областта на околната среда (член 49) 50 % 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902954a.shtml


