
Informații sintetizate comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu
Regulamentul (UE) NR. 1388/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare

acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și comercializarea produselor obținute
din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind

funcționarea Uniunii Europene
Ajutorul nr. 

SA.64082 (2021/XF)

Stat membru

Spania

Numele regiunii (NUTS)

PAIS VASCO

Autoritatea care acordă ajutorul

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Donostia-San Sebastián, 01010 Vitoria-Gasteiz
euskadi.eus
 

Denumirea măsurii de ajutor 

PESCA - Programa Indartu 2021 (pesca)

Temeiul juridic naţional

ORDEN de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la
que se regula y se convoca, para el ejercicio 2021, el programa de subvenciones a empresas, que realicen inversión
productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría
del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 15 % de la media anual de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2021. (BOPV, nº 119, 18.06.2021)
Link către textul integral al măsurii de ajutor 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103493a.shtml

 

Tipul măsurii

Schemă

Durata

19.06.2021 - 31.12.2021

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate

Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

Tipul de beneficiar

-

Buget anual

EUR 12 (în milioane)

Intensitatea maximă a ajutorului în %

15 %



Instrumentul de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Obiectiv

Articolul 42 - Ajutoare pentru prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

 

A se indica de ce a fost instituită o schemă de ajutoare de stat sau de ce a fost acordat un ajutor ad-hoc în loc să
se acorde ajutor din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF):
-


