
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos
reglamentas (EB) Nr. 800/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir

88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.40264 (2014/X)

Valstybė narė Prancūzija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) FRANCE
-

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

Pagalbos priemonės pavadinimas 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)

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2015.01.01 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Visi ūkio sektoriai
tinkami gauti pagalbą

Gavėjo rūšis MVĮ,didžioji įmonė

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 150 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija, Paskola / grąžintini avansai

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 
 
 
Tikslai Didžiausias pagalbos

intensyvumas % arba
didžiausia pagalbos

suma nacionaline
valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Investicinė pagalba, kuria naudodamosi įmonės gali taikyti griežtesnius
už Sąjungos nustatytuosius aplinkos apsaugos standartus arba gerinti
aplinkos apsaugą, jeigu Sąjungos standartų nėra (36 straipsnis)

50 % 20 %

Investicinė pagalba energijos vartojimo efektyvumo priemonėms (38
straipsnis)

45 % 20 %



Investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti
(41 straipsnis)

60 % 20 %

Investicinė užterštų teritorijų atkūrimo pagalba (45 straipsnis) 50 % 20 %

Investicinė pagalba didelio energinio efektyvumo centralizuotam
šilumos ir vėsumos tiekimui (46 straipsnis)

60 % 20 %

Investicinė pagalba atliekų perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui (47
straipsnis)

50 % 20 %

Pagalba aplinkos apsaugos tyrimams atlikti (49 straipsnis) 50 % 20 %

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
www.ademe.fr


