Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy
SA.54843 (2019/X)
Państwo członkowskie

Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego
Nazwa regionu (NUTS)
Organ przyznający pomoc

Nazwa środka pomocy
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

Rodzaj środka pomocy

PAIS VASCO
EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010
VITORIA-GASTEIZ
MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.
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)
Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy
Czas trwania pomocy

19.06.2019 - 31.12.2019

Sektor(y) gospodarki

Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy

Rodzaj beneficjenta

-

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy
Przeznaczona na gwarancje

EUR 1.6 (w mln)

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji

-

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych

FONDOS FEDER - EUR 0.75 (w mln)

Cele

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18)

-

Maksymalna
intensywność pomocy
w % lub maksymalna
kwota pomocy w
walucie krajowej
50 %

MŚP –w %

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie
norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub
podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm
unijnych (art. 36)
Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm
unijnych (art. 37)
Pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów (art.
45)
Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów
(art. 47)
Pomoc na badania środowiska (art. 49)

40 %

20 %

10 %

10 %

100 %
35 %

20 %

50 %

20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902954a.shtml

