
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.54843 (2019/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) PAIS VASCO
-

Autoritatea care acordă ajutorul EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Denumirea măsurii de ajutor MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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)

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 19.06.2019 - 31.12.2019

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

Tipul de beneficiar -

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 1.6 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FONDOS FEDER - EUR 0.75 (în milioane)

 
 
Obiective Intensitatea maximă a

ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoarele pentru consultanță în favoarea IMM-urilor (articolul 18) 50 %



Ajutoare pentru investiții care permit întreprinderilor să aplice standarde
de protecție a mediului mai stricte decât cele ale Uniunii sau să
îmbunătățească nivelul de protecție a mediului în absența standardelor
Uniunii (articolul 36)

40 % 20 %

Ajutoare pentru investiții pentru adaptarea anticipată la viitoarele
standarde ale Uniunii (articolul 37)

10 % 10 %

Ajutoare pentru investiții în vederea reabilitării siturilor contaminate
(articolul 45)

100 %

Ajutoare pentru investiții destinate reciclării și reutilizării deșeurilor
(articolul 47)

35 % 20 %

Ajutoare pentru studii de mediu (articolul 49) 50 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902954a.shtml


