
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.63961 (2021/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) PAIS VASCO
-

Pagalbą suteikianti institucija EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Pagalbos priemonės pavadinimas MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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)

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2021.06.17 - 2021.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Visi ūkio sektoriai
tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis -

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 4 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

FONDOS FEDER - EUR 1.60 (mln.)

 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

MVĮ teikiama pagalba konsultavimui (18 straipsnis) 50 %



Investicinė pagalba, kuria naudodamosi įmonės gali taikyti griežtesnius
už Sąjungos nustatytuosius aplinkos apsaugos standartus arba gerinti
aplinkos apsaugą, jeigu Sąjungos standartų nėra (36 straipsnis)

40 % 20 %

Investicinė pagalba, skirta iš anksto prisitaikyti prie būsimų Sąjungos
standartų (37 straipsnis)

10 % 10 %

Investicinė užterštų teritorijų atkūrimo pagalba (45 straipsnis) 100 %

Investicinė pagalba atliekų perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui (47
straipsnis)

35 % 20 %

Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti (49 straipsnis) 50 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103424a.shtml


