
Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av
den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt

artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.40264 (2014/X)

Medlemsstat Frankrike

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) FRANCE
-

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

Stödåtgärdens titel 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)

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

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

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 01.01.2015 - 31.12.2020

Berörda ekonomiska sektorer Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare Små och medelstora företag,Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras
enligt ordningen

EUR 150 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention, Lån/Återbetalningspliktiga förskott

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

 
 
Mål Högsta tillåtna

stödnivå i % eller
högsta tillåtna

stödbelopp i nationell
valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Investeringsstöd till företag som går längre än unionsnormerna eller
höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av unionsnormer (art. 36)

50 % 20 %

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder (artikel 38) 45 % 20 %

Investeringsstöd till främjande av energi från förnybara energikällor
(artikel 41)

60 % 20 %



Investeringsstöd för sanering av förorenade områden (art. 45) 50 % 20 %

Investeringsstöd för energieffektiva fjärrvärme- och kylsystem (art. 46) 60 % 20 %

Investeringsstöd för återvinning och återanvändning av avfall (art. 47) 50 % 20 %

Stöd till miljöstudier (art. 49) 50 % 20 %

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
www.ademe.fr


