
Informace členských států o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6.
srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se

společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.40266 (2014/X)

Členský stát Francie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) FRANCE
-

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

Název opatření podpory 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

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 01.01.2015 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce MSP,velký podnik

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 300 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb, Půjčka / vratné zálohy,
Záruka (uveďte odkaz na případné rozhodnutí Komise(10))

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství
 
 
Cíle Maximální intenzita

podpory v % nebo
maximální výše

podpory v národní
měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Základní výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. a)) 100 %

Průmyslový výzkum (čl. 25 odst. 2 písm. b)) 65 % 15 %

Experimentální vývoj (čl. 25 odst. 2 písm. c)) 40 % 20 %



Studie proveditelnosti (čl. 25 odst. 2 písm. d)) 50 % 20 %

Podpora na zřízení výzkumné infrastruktury (článek 26) 50 %

Podpora určená inovačním klastrům (článek 27) 65 %

Podpora na inovace určená malým a středním podnikům (článek 28) 50 %

Podpora na inovace postupů a organizační inovace (článek 29) 15 % 35 %

Podpora na výzkum a vývoj v odvětví rybolovu a akvakultury (článek
30)

100 %

Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími
environmentálními normami, než jsou normy Unie, nebo zvyšovat
ochranu životního prostředí v případě, že norma Unie neexistuje
(článek 35)

55 % 20 %

Podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků
budoucím normám Unie (článek 37)

25 % 10 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí v oblasti opatření ke
zvýšení energetické účinnosti (článek 37)

45 % 20 %

Investiční podpora na ochranu životního prostředí na podporu energie z
obnovitelných zdrojů energie (článek 41)

60 % 20 %

Investiční podpora na sanaci kontaminovaných lokalit (článek 45) 100 %

Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení
(článek 46)

60 % 20 %

Investiční podpora na recyklaci odpadů a opětovné využití (článek 47) 50 % 20 %

Investiční podpora na energetickou infrastrukturu (článek 48) 100 %

Podpora na ekologické studie (článek 49) 50 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
www.ademe.fr


