
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.54843 (2019/X)

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) PAIS VASCO
-

Poskytovatel podpory EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Název opatření podpory MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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 opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 19.06.2019 - 31.12.2019

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce -

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 1.6 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

FONDOS FEDER - EUR 0.75 (v milionech)

 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků
(článek 18)

50 %



Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími
environmentálními normami, než jsou normy Unie, nebo zvyšovat
ochranu životního prostředí v případě, že norma Unie neexistuje
(článek 36)

40 % 20 %

Podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků
budoucím normám Unie (článek 37)

10 % 10 %

Investiční podpora na sanaci kontaminovaných lokalit (článek 45) 100 %

Investiční podpora na recyklaci odpadů a opětovné využití (článek 47) 35 % 20 %

Podpora na ekologické studie (článek 49) 50 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902954a.shtml


