
Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент
(ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за

съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово
освобождаване) (Текст от значение за ЕИП)

Номер на помощта SA.40264 (2014/X)

Държава-членка Франция

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) FRANCE
-

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

Наименование на мярката за помощ 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)

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

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

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 01.01.2015 - 31.12.2020

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на
помощ

Вид на получателя МСП,голямо предприятие

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 150 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия,
Заем/възстановяеми аванси

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността
 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Инвестиционни помощи, които дават възможност на
предприятията да надвишат стандартите на Съюза за опазване на
околната среда или да повишат равнището на опазване на околната
среда при липса на стандарти на Съюза (член 36)

50 % 20 %



Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност (член 38)

45 % 20 %

Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от
възобновяеми източници (чл. 41)

60 % 20 %

Инвестиционни помощи за саниране на замърсени обекти (член 45) 50 % 20 %

Инвестиционни помощи за енергийноефективно районно
отопление и охлаждане (член 46)

60 % 20 %

Инвестиционни помощи за рециклиране и повторна употреба на
отпадъци (член 47)

50 % 20 %

Помощи за проучвания в областта на околната среда (член 49) 50 % 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
www.ademe.fr


