
Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z
dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88

Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (Besedilo velja za EGP)
Številka pomoči SA.40266 (2014/X)

Država članica Francija

Referenčna oznaka države članice

Ime regije (NUTS) FRANCE
-

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

Naziv ukrepa pomoči 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

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno
nacionalno uradno publikacijo)

loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Vrsta ukrepa shema pomoči

Sprememba obstoječega ukrepa pomoči

Trajanje 01.01.2015 - 31.12.2020

Zadevni gospodarski sektorji Vsi gospodarski sektorji
upravičeni do pomoči

Vrsta upravičenca MSP,veliko podjetje

Letni skupni znesek načrtovanih proračunskih
sredstev na podlagi sheme

EUR 300 (v milijonih)

Za jamstva - 

Instrument pomoči (člen 5) Nepovratna sredstva/subvencionirane obrestne mere,
Posojilo/vračljivi predujmi, Jamstvo (s sklicem na sklep Komisije,
če je primerno(10))

Sklic na odločbo Komisije -

Če se sofinancira s sredstvi Skupnosti

 
 
Cilji Največja intenzivnost

pomoči v % ali
najvišji znesek

pomoči v domači valuti

MSP – bonusi v %

Temeljne raziskave (člen 25(2)(a)) 100 %

Industrijske raziskave (člen 25(2)(b)) 65 % 15 %

Eksperimentalni razvoj (člen 25(2)(c)) 40 % 20 %



Študije izvedljivosti (člen 25(2)(d)) 50 % 20 %

Pomoč za vzpostavitev raziskovalnih infrastruktur (člen 26) 50 %

Pomoč za inovacijske grozde (člen 27) 65 %

Pomoč za inovacije za MSP (člen 28) 50 %

Pomoč za procesne in organizacijske inovacije (člen 29) 15 % 35 %

Pomoč za raziskave in razvoj v sektorju ribištva in akvakulture (člen 30) 100 %

Pomoč za naložbe, ki podjetjem omogoča preseganje standardov Unije
za varstvo okolja oziroma povišanje ravni varstva okolja v odsotnosti
standardov Unije (člen 36)

55 % 20 %

Pomoč za naložbe za čimprejšnjo prilagoditev na prihodnje standarde
Unije (člen 37)

25 % 10 %

Pomoč za naložbe v ukrepe za energetsko učinkovitost (člen 38) 45 % 20 %

Pomoč za naložbe za spodbujanje energije iz obnovljivih virov (člen 41) 60 % 20 %

Pomoč za naložbe za sanacijo onesnaženih območij (člen 45) 100 %

Pomoč za naložbe za energetsko učinkovito daljinsko ogrevanje in
hlajenje (člen 46)

60 % 20 %

Pomoč za naložbe v recikliranje in ponovno uporabo odpadkov (člen 47) 50 % 20 %

Pomoč za naložbe za energetsko infrastrukturo (člen 48) 100 %

Pomoč za okoljske študije (člen 49) 50 % 20 %

 
 

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči
www.ademe.fr


