
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 800/2008
zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88

zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.40264 (2014/X)

Členský štát Francúzsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským štátom

Názov regiónu(NUTS) FRANCE
-

Orgán poskytujúci pomoc ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie)
20 Avenue du Grésillé BP 90406 49004 ANGERS Cedex 01 -
FRANCE

Názov opatrenia pomoci Régime d’aides de l’ADEME exempté de notification relatif aux
aides à la protection de l’environnement pour la période
2014-2020 (système d''aides à la réalisation)

Vnútroštátny právny základ(odkaz na príslušný
vnútroštátnyprávny nástroj)

Délibération du Conseil d''administration de l''ADEME n° 14-3-4
du 23 octobre 2014

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 01.01.2015 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Typ príjemcu MSP,veľký podnik

Celková ročná výška rozpočtu plánovaného podľa
schémy pomoci

EUR 150 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov, Úver/Vratné preddavky

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz finančných
prostriedkovSpoločenstva
 
 
Ciele Maximálna intenzita

pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Investičná pomoc umožňujúca podnikom ísť nad rámec noriem Únie
týkajúcich sa ochrany životného prostredia alebo zvýšiť úroveň ochrany
životného prostredia v prípade absencie noriem Únie (čl. 36)

50 % 20 %

Investičná pomoc na opatrenia energetickej efektívnosti (čl. 38) 45 % 20 %



Investičná pomoc na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie
(čl. 41)

60 % 20 %

Investičná pomoc na rekultiváciu znečistených plôch (čl. 45) 50 % 20 %

Investičná pomoc na energeticky účinné centralizované zásobovanie
teplom a chladom (čl. 46)

60 % 20 %

Investičná pomoc na recykláciu a opätovné použitie odpadu (čl. 47) 50 % 20 %

Pomoc na environmentálne štúdie (čl. 49) 50 % 20 %

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
www.ademe.fr


