
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenie
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający
znaczenie dla EOG)

Numer pomocy SA.40266 (2014/X)

Państwo członkowskie Francja

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) FRANCE
-

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

Nazwa środka pomocy 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

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 01.01.2015 - 31.12.2020

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy 

Rodzaj beneficjenta MŚP,duże przedsiębiorstwo

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 300 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek, Pożyczka/Zaliczki zwrotne,
Gwarancja (w stosownych przypadkach z odesłaniem do decyzji
Komisji(10))

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 
 
 
Cele Maksymalna

intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Badania podstawowe (art. 25 ust. 2 lit. a)) 100 %

Badania przemysłowe (art. 25 ust. 2 lit. b)) 65 % 15 %



Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25 ust. 2 lit. c)) 40 % 20 %

Studia wykonalności (art. 25 ust. 2 lit. d)) 50 % 20 %

Pomoc na utworzenie infrastruktury badawczej (art. 26) 50 %

Pomoc dla klastrów innowacyjnych (art. 27) 65 %

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (art. 28) 50 %

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (art. 29) 15 % 35 %

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i
akwakultury (art. 30)

100 %

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie
norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub
podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm
unijnych (art. 36)

55 % 20 %

Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm
unijnych (art. 37)

25 % 10 %

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
(art. 38)

45 % 20 %

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
(art. 41)

60 % 20 %

Pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów (art.
45)

100 %

Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i
chłodniczy (art. 46)

60 % 20 %

Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów
(art. 47)

50 % 20 %

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną (art. 48) 100 %

Pomoc na badania środowiska (art. 49) 50 % 20 %

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
www.ademe.fr


