
Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament
tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas- 6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala

kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skond l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Test
b’relevanza għaż-ŻEE)

Numru ta' l-għajnuna SA.40266 (2014/X)

Stat Membru Franza

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS) FRANCE
-

L-awtorità li tagħmel l-għotja ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie)
20 Avenue du Grésillé BP 90406 49004 ANGERS Cedex 01 -
FRANCE

Titolu tal-miżura tal-għajnuna 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

Bażi legali nazzjonali (Riferenza
għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti)

loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Tip ta' miżura Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul 01.01.2015 - 31.12.2020

Settur(i) ekonomiċi konċernati Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju SME,Impriża kbira

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt
l-iskema

EUR 300 (f'miljuni)

Għal garanziji - 

Strument tal-għajnuna (Art. 5) Għotja/Sussidju fuq ir-rata tal-imgħax, Self/Avvanzi li jitħallsu
lura, Garanzija (fejn xieraq b’referenza għad-deċiżjoni
tal-Kummissjoni (10))

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni -

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

 
 
Għanijiet Intensità massima ta’

l-għajnuna f’ % jew
l-ammont massimu

ta’ għajnuna filmunita
nazzjonali

Bonuses lill-SME F’%

Riċerka fundamentali (l-Art.25(2)(a)) 100 %

Riċerka industrijali (l-Art.25(2)(b)) 65 % 15 %



Żvilupp sperimentali (l-Art.25(2)(c)) 40 % 20 %

Studji ta’ vijabbiltà 50 % 20 %

Għajnuna għall-istabbiliment ta’ infrastrutturi ta’ riċerka (Art. 26) 50 %

Għajnuna għal raggruppamenti tal-innovazzjoni (l-Art.27) 65 %

Għajnuna għall-innovazzjoni għall-SMEs (l-Art.28) 50 %

Għajnuna għall-innovazzjoni fil-proċess u fl-organizzazzjoni (l-Art.29) 15 % 35 %

Għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp fis-settur tas-sajd u l-akkwakultura
(l-Art.30)

100 %

Għajnuna għall-investiment li tippermetti lill-intrapriżi jmorru lil hinn
mill-istandards tal-Unjoni għall-protezzjoni ambjentali jew jgħollu
l-livell tal-protezzjoni ambjentali fin-nuqqas ta' standards tal-Unjoni
(l-Art.36)

55 % 20 %

Għajnuna finanzjarja għall-adattament bikri ta’ standards futuri
tal-Unjoni (l-Art.37)

25 % 10 %

Għajnuna għall-investiment għal miżuri ta' effiċjenza enerġetika
(l-Art.38)

45 % 20 %

Għajnuna għall-investiment għall-promozzjoni tal-enerġija minn sorsi
ta' enerġija rinnovabbli (l-Art.41)

60 % 20 %

Għajnuna għall-investiment għar-riabilitazzjoni ta' siti kkontaminati
(l-Art.45)

100 %

Għajnuna għall-investiment għall-effiċjenza enerġetika fit-tisħin u
t-tkessiħ distrettwali (l-Art.46)

60 % 20 %

Għajnuna għall-investiment għar-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid tal-iskart
(l-Art.47)

50 % 20 %

Għajnuna għall-investiment għall-infrastruttura tal-enerġija (l-Art.48) 100 %

Għajnuna għall-istudji ambjentali (l-Art.49) 50 % 20 %

 
 

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna
www.ademe.fr


