
Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6.
august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88

(Generel gruppefritagelsesforordning) (EØS-relevant tekst)
Støtte nummer SA.40266 (2014/X)

Medlemsstat Frankrig

Medlemsstatens referencenr.

Regionens navn (NUTS) FRANCE
-

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

Støtteordningens navn Régime d’aides de l’ADEME exempté de notification relatif aux
aides à la RDI et à la protection de l’environnement dans le cadre
des Investissements d’Avenir

Nationalt retsgrundlag(Henvis til den
officiellenationale bekendtgørelse)

loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Støtteordning Støtteordning

Ændring af en eksisterende støtteforanstaltning

Varighed 01.01.2015 - 31.12.2020

Erhvervssektor(er) Alle støtteberettigedeerhvervssektorer

Støttemodtagerkategori SMV,stor virksomhed

Ordningens planlagte samlede årlige budget EUR 300 (mio.)

For garantier - 

Støttens form (artikel 5) Tilskud/rentetilskud, Lån/Tilbagebetalingspligtige forskud,
Garanti (evt. med henvisning til kommissionsafgørelse(10))

Henvisning til kommissionsbeslutning -

Hvis samfinansieret medfællesskabsfonde

 
 
Mål Maksimal

støtteintensitet i %
eller Maksimalt

støttebeløb i national
valuta 

Små og mellemstore
virksomheder - tillæg

i %

Grundforskning (artikel 25, stk. 2, litra a)) 100 %

Industriel forskning (art. 25, stk. 2, litra b)) 65 % 15 %

Eksperimentel udvikling (artikel 25, stk. 2, litra c)) 40 % 20 %



Gennemførlighedsundersøgelser (artikel 25, stk. 2), litra d)) 50 % 20 %

Støtte til etablering af forskningsinfrastruktur (artikel 26) 50 %

Støtte til innovationsklynger (artikel 27) 65 %

Etableringsstøtte til SMV'er (artikel 28) 50 %

Støtte til proces- og organisationsinnovation (artikel 29) 15 % 35 %

Støtte til forskning og udvikling i fiskeri- og akvakultursektoren
(artikel 30)

100 %

Investeringsstøtte, der sætter virksomheder i stand til at gå videre end
EU-standarderne for miljøbeskyttelse eller øge
miljøbeskyttelsesniveauet i fravær af EU-standarder (artikel 36)

55 % 20 %

Investeringsstøtte til tidlig tilpasning til fremtidige EU-standarder
(artikel 37)

25 % 10 %

Støtte til miljøinvesteringer i energibesparende foranstaltninger (artikel
38)

45 % 20 %

Støtte til investeringer til fremme af energi fra vedvarende energikilder
(artikel 41)

60 % 20 %

Investeringsstøtte til rensning af forurenede grunde (artikel 45) 100 %

Investeringsstøtte til energieffektiv fjernvarme og fjernkøling (artikel
46)

60 % 20 %

Investeringsstøtte til genvinding og genbrug af affald (artikel 47) 50 % 20 %

Investeringsstøtte til energiinfrastruktur (artikel 48) 100 %

Støtte til miljøundersøgelser (artikel 49) 50 % 20 %

 
 

Internetlink til støtteforanstaltningensfulde tekst
www.ademe.fr


