
Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008 (2008.
gada 6. augusts), kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.

pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.40264 (2014/X)

Dalībvalsts Francija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS) FRANCE
-

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

Atbalsta pasākuma nosaukums 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)

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz
attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

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

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums 01.01.2015 - 31.12.2020

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Visas tautsaimniecības nozares
kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids MVU,liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžetsEUR 150 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija, Aizdevums/atmaksājams
avanss

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Ieguldījumu atbalsts, kas uzņēmumiem dod iespēju pārsniegt Savienības
vides aizsardzības standartus vai paaugstināt vides aizsardzības līmeni,
ja Savienības standartu nav (36. pants)

50 % 20 %

Ieguldījumu atbalsts energoefektivitātes pasākumiem (38. pants) 45 % 20 %

Ieguldījumu atbalsts, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu
izmantošanu (41. pants)

60 % 20 %



Ieguldījumu atbalsts piesārņotu vietu attīrīšanai (45. pants) 50 % 20 %

Ieguldījumu atbalsts energoefektīvai centralizētajai siltumapgādei un
dzesēšanai (46. pants)

60 % 20 %

Ieguldījumu atbalsts atkritumu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai
(47. pants)

50 % 20 %

Atbalsts vides pētījumiem (49. pants) 50 % 20 %

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
www.ademe.fr


