
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.54843 (2019/X)

Dalībvalsts Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) PAIS VASCO
-

Piešķīrēja iestāde EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Atbalsta pasākuma nosaukums MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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)

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 19.06.2019 - 31.12.2019

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Visas tautsaimniecības nozares
kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids -

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets EUR 1.6 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem FONDOS FEDER - EUR 0.75 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (18. pants) 50 %

Ieguldījumu atbalsts, kas uzņēmumiem dod iespēju pārsniegt
Savienības vides aizsardzības standartus vai paaugstināt vides
aizsardzības līmeni, ja Savienības standartu nav (36. pants)

40 % 20 %



Ieguldījumu atbalsts, lai uzsāktu savlaicīgu pielāgošanos turpmākajiem
Savienības standartiem (37. pants)

10 % 10 %

Ieguldījumu atbalsts piesārņotu vietu attīrīšanai (45. pants) 100 %

Ieguldījumu atbalsts atkritumu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai
(47. pants)

35 % 20 %

Atbalsts vides pētījumiem (49. pants) 50 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902954a.shtml


