
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr.
800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en

88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene
groepsvrijstellingsverordening ) (Voor de EER relevante tekst)

Nummer van de steunmaatregel SA.40266 (2014/X)

Lidstaat Frankrijk

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) FRANCE
-

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

Benaming van de steunmaatregel 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

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 01.01.2015 - 31.12.2020

Betrokken economische sector(en) Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking

Soort begunstigde KMO's,Grote onderneming

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 300 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie, Lening/terug betaalbaar voorschot,
Garantie (in voorkomend geval met een verwijzing naar het besluit
van de Commissie (10))

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen 

 
 
Doelstellingen Maximum

steunintensiteit (in %)
of maximum

steunbedrag (in
nationale

munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Fundamenteel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 100 %



Industrieel onderzoek (art. 25, lid 2, onder a)) 65 % 15 %

Experimentele ontwikkeling (art. 25, lid 2, onder c)) 40 % 20 %

Haalbaarheidsstudies (art. 25, lid 2, onder d)) 50 % 20 %

Steun voor de oprichting van onderzoeksinfrastructuur (art. 26) 50 %

Steun voor innovatieclusters (art. 27) 65 %

Innovatiesteun voor kmo's (art. 28) 50 %

Steun voor proces- en organisatie-innovatie (art. 29) 15 % 35 %

OO-steun in de visserij- en aquacultuursector (art. 30) 100 %

Investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan
dan EU-normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van
EU-normen, het niveau van milieubescherming te verhogen (art. 36)

55 % 20 %

Investeringssteun voor vroege aanpassing aan toekomstige
EU-normen (art. 37)

25 % 10 %

Investeringssteun t.b.v. energie-efficiëntiemaatregelen (art. 38) 45 % 20 %

Investeringssteun ter bevordering van energie uit hernieuwbare
energiebronnen (art. 41)

60 % 20 %

Investeringssteun voor sanering verontreinigde terreinen (art. 45) 100 %

Investeringssteun voor energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling
(art. 46)

60 % 20 %

Investeringssteun voor recycling en hergebruik afval (art. 47) 50 % 20 %

Investeringssteun t.b.v. energie-infrastructuur (art. 48) 100 %

Steun voor milieustudies (art. 49) 50 % 20 %

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
www.ademe.fr


