
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak
a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet

(általános csoportmentességi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.40264 (2014/X)

Tagállam Franciaország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS) FRANCE
-

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

A támogatási intézkedés jogcíme 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)

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

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

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2015.01.01 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa KKV,nagyvállalat

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 150 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás,
Hitel/Visszafizetendő előlegek

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén
 
 
Célkitűzések Maximális

támogatási intenzitás
(%) vagy Maximális

támogatási összeg
(nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A vállalkozások számára az uniós környezetvédelmi szabványok
túlteljesítését, illetve uniós szabványok hiányában a környezetvédelem
szintjének emelését lehetővé tevő beruházási támogatás (36. cikk)

50 % 20 %

Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás
(38. cikk)

45 % 20 %



Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (41.
cikk)

60 % 20 %

Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási
támogatás (45. cikk)

50 % 20 %

Energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási
támogatás (46. cikk)

60 % 20 %

Hulladék-újrafeldolgozásra és -újrahasználatra irányuló beruházási
támogatás (47. cikk)

50 % 20 %

Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott támogatás (49. cikk) 50 % 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
www.ademe.fr


