
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi
perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti 6 päivänä elokuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o
800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla myönnetystä valtiontuesta

Tuen numero SA.40266 (2014/X)

Jäsenvaltio Ranska

Jäsenvaltion viitenumero

Alueen nimi (NUTS) FRANCE
-

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

Tukitoimenpiteen nimike 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

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite) loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 01.01.2015 - 31.12.2020

Toimiala(t) Kaikki tukikelpoiset toimialat 

Tuensaajatyyppi Pk-yritykset,suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

EUR 300 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki, Laina / Takaisinmaksettavat ennakot, Takaus
(tarvittaessa viittaus komission päätökseen(10))

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta 

 
 
Tavoitteet Tuen

enimmäisintensiteetti
prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Perustutkimus (25 artiklan 2 kohdan a alakohta) 100 %

Teollinen tutkimus (25 artiklan 2 kohdan b alakohta) 65 % 15 %

Kokeellinen kehittäminen (25 artiklan 2 kohdan c alakohta) 40 % 20 %



Toteutettavuustutkimukset (25 artiklan 2 kohdan d alakohta) 50 % 20 %

Tuki tutkimusinfrastruktuurin perustamiseen (26 artikla) 50 %

Tuki innovaatioklustereille (27 artikla) 65 %

Pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki (28 artikla) 50 %

Prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
myönnettävä tuki (29 artikla)

15 % 35 %

Kalastus- ja vesiviljelyalan tutkimus- ja kehitystyöhön myönnettävä
tuki (30 artikla)

100 %

Investointituki yritysten unionin normit ylittävään
ympäristönsuojeluun tai ympäristönsuojelun tason parantamiseen
unionin normien puuttuessa (36 artikla)

55 % 20 %

Investointituki ennakoivaan mukautumiseen tuleviin unionin
normeihin (37 artikla)

25 % 10 %

Investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin (38 artikla) 45 % 20 %

Investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön
edistämiseen (41 artikla)

60 % 20 %

Investointituki pilaantuneiden alueiden kunnostamiseen (45 artikla) 100 %

Investointituki energiatehokkaaseen kaukolämmitykseen ja
-jäähdytykseen (46 artikla)

60 % 20 %

Investointituki jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön (47 artikla) 50 % 20 %

Investointituki energiainfrastruktuurille (48 artikla) 100 %

Ympäristötutkimuksiin myönnettävä tuki (49 artikla) 50 % 20 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
www.ademe.fr


