
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού της
Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός

απαλλαγής κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.54843 (2019/X)

Κράτος μέλος Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS) PAIS VASCO
-

Χορηγούσα αρχή EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010
VITORIA-GASTEIZ

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

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)

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 19.06.2019 - 31.12.2019

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την
ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου -

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 1.6 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

FONDOS FEDER - EUR 0.75 (σε εκατ.)

 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ (άρθρο 18) 50 %



Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών
προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος
ελλείψει ενωσιακών προτύπων (άρθρο 36)

40 % 20 %

Επενδυτικές ενισχύσεις για την πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά
ενωσιακά πρότυπα (άρθρο 37)

10 % 10 %

Επενδυτικές ενισχύσεις για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
(άρθρο 45)

100 %

Επενδυτικές ενισχύσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
αποβλήτων (άρθρο 47)

35 % 20 %

Ενισχύσεις για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (άρθρο 49) 50 % 20 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902954a.shtml


