
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.63961 (2021/X)

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) PAIS VASCO
-

A támogatást odaítélő hatóság EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

A támogatási intézkedés jogcíme MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

ORDEN de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo
Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se
convocan, para el ejercicio 2021, 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,
16.06.2021, nº117)

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2021.06.17 - 2021.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa -

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 4 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

FONDOS FEDER - EUR 1.60 (millió)

 
 
Célkitűzések Maximális

támogatási intenzitás
(%) vagy Maximális

támogatási összeg
(nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (18. cikk) 50 %



A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok
túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem
szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (36. cikk)

40 % 20 %

A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz
nyújtott beruházási támogatás (37. cikk)

10 % 10 %

Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási
támogatás (45. cikk)

100 %

Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási
támogatás (47. cikk)

35 % 20 %

Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás (49. cikk) 50 % 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103424a.shtml


