
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.63961 (2021/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) PAIS VASCO
-

Steunverlenende autoriteit EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
C/ DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ

Benaming van de steunmaatregel MIMAM - Ayudas para la realización de inversiones destinadas a
la protección del medio ambiente.

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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)

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 17.06.2021 - 31.12.2021

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde -

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 4 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen FONDOS FEDER - EUR 1.60 (in miljoen)

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Consultancysteun voor kmo's (art. 18) 50 %



Investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan
dan EU-normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van
EU-normen, het niveau van milieubescherming te verhogen (art. 36)

40 % 20 %

Investeringssteun voor vroege aanpassing aan toekomstige
EU-normen (art. 37)

10 % 10 %

Investeringssteun voor sanering verontreinigde terreinen (art. 45) 100 %

Investeringssteun voor recycling en hergebruik afval (art. 47) 35 % 20 %

Steun voor milieustudies (art. 49) 50 % 20 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103424a.shtml


