
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna

107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.63961 (2021/X)

Medlemsstat Spanien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) PAIS VASCO
-

Stödbeviljande myndighet EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Stödåtgärdens titel MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

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)

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 17.06.2021 - 31.12.2021

Berörda ekonomiska sektorer Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare -

Årligt totalbelopp för den budget som planeras
enligt ordningen

EUR 4 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder FONDOS FEDER - EUR 1.60 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna

stödnivå i % eller
högsta tillåtna

stödbelopp i nationell
valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (art.
18)

50 %

Investeringsstöd till företag som går längre än unionsnormerna eller
höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av unionsnormer (art. 36)

40 % 20 %



Investeringsstöd för tidig anpassning till framtida unionsnormer (artikel
37)

10 % 10 %

Investeringsstöd för sanering av förorenade områden (art. 45) 100 %

Investeringsstöd för återvinning och återanvändning av avfall (art. 47) 35 % 20 %

Stöd till miljöstudier (art. 49) 50 % 20 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103424a.shtml


