
Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni 6. augusti 2008. aasta määrusega (EÜ)
nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse

ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (EMPs kohaldatav tekst) 
Abi number SA.40266 (2014/X)

Liikmesriik Prantsusmaa

Liikmesriigi antud number

Piirkonna nimi (NUTS) FRANCE
-

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

Abimeetme nimetus 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

Riiklik õiguslik alus (viide asjaomase liikmesriigi
ametlikule väljaandele)

loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Meetme liik Abikava

Olemasoleva abimeetme muutmine

Kestus 01.01.2015 - 31.12.2020

Sektorid Kõik abikõlblikud sektorid

Abisaaja liik VKEd,suurettevõte

Abikavaga ettenähtud eelarve aastane üldsumma EUR 300 (miljonites)

Tagatised - 

Abimeede (artikkel 5) Toetus/intressitoetus, Laen / tagasimakstavad ettemaksed, Garantii
(kui on vastavalt komisjoni otsusele asjakohane(10))

Viide komisjoni otsusele -

Ühenduse vahenditest kaasrahastamise korral

 
 
Eesmärgid Abi suurim

osatähtsus (%) või
suurim abisumma

riigi vääringus

VKEde soodustused
(%)

Alusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt a) 100 %

Rakendusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt b) 65 % 15 %

Tootearendus (artikli 25 lõike 2 punkt c) 40 % 20 %



Teostatavusuuringud (artikli 25 lõike 2 punkt d) 50 % 20 %

Abi teadusuuringute taristute rajamiseks (artikkel 26) 50 %

Innovatsiooniklastritele antav abi (artikkel 27) 65 %

VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28) 50 %

Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29) 15 % 35 %

Kalandus- ja vesiviljelussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi
(artikkel 30)

100 %

Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel järgida liidu
keskkonnakaitsenormatiivides nõutust rangemaid normatiive või
parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36)

55 % 20 %

Tulevaste liidu normatiividega varaseks vastavusseviimiseks antav
investeerimisabi (artikkel 37)

25 % 10 %

Energiatõhususe meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud
abi (artikkel 38)

45 % 20 %

Taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavateks
investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 41)

60 % 20 %

Saastatud alade puhastamiseks antav investeerimisabi (artikkel 45) 100 %

Energiatõhusa kaugkütte ja -jahutuse jaoks antav investeerimisabi
(artikkel 46)

60 % 20 %

Jäätmete ringlussevõtuks ja taaskasutamiseks antav investeerimisabi
(artikkel 47)

50 % 20 %

Energiataristu jaoks antav investeerimisabi (artikkel 48) 100 %

Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 49) 50 % 20 %

 
 

Veebilink abimeetme tervikteksti juurde
www.ademe.fr


