
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής

κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.40264 (2014/X)

Κράτος μέλος Γαλλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS) FRANCE
-

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

Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης 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)

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

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

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 01.01.2015 - 31.12.2020

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την
ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου ΜΜΕ,Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 150 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου, Δάνειο/Επιστρεπτέες
προκαταβολές

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία
 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Επενδυτικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις για την υπέρβαση ενωσιακών
προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος
ελλείψει ενωσιακών προτύπων (άρθρο 36)

50 % 20 %

Επενδυτικές ενισχύσεις για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 38) 45 % 20 %



Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές (άρθρο 41)

60 % 20 %

Επενδυτικές ενισχύσεις για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
(άρθρο 45)

50 % 20 %

Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακά αποδοτικό σύστημα
τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (άρθρο 46)

60 % 20 %

Επενδυτικές ενισχύσεις για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
αποβλήτων (άρθρο 47)

50 % 20 %

Ενισχύσεις για την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών (άρθρο 49) 50 % 20 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
www.ademe.fr


