
ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU 
GOSPODARCZEGO 

URZĄD NADZORU EFTA 

Informacje przekazane przez państwa EFTA dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, 
o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 
800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 

87 i 88 Traktatu – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)) 

(2009/C 171/04) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER5/09/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Region Nazwa regionu (NUTS) Status pomocy regionalnej 

Organ przyznający pomoc Nazwa Norweska Rada ds. Badań Naukowych 

Adres Stensberggate 26, 0131 Oslo 
NORWEGIA 

Strona internetowa www.forskningsradet.no 

Nazwa środka pomocy Ośrodki badań nad energią przyjazną dla środowiska (FME) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie 
do właściwego promulgatora krajo
wego) 

Podstawą prawną programu FME jest: 
projekt budżetu na rok 2009 Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii oraz decyzja 
norweskiego parlamentu (Stortinget) dotycząca budżetu, Budsjett-innst. S. nr. 9 
(2008-2009), cf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (2008-2009), 
list w sprawie budżetu z 2009 r. Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii do 
Norweskiej Rady ds. Badań Naukowych (RCN) przedstawiający warunki 
programu FME, 
projekt budżetu (St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 
med tiltak for arbeid) dotyczący zmian w budżecie na rok 2009, 
list w sprawie budżetu z 2009 r. Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (list 
z 12.3.2009 r.) dotyczący finansowania na rok 2009 r. 
Dokumenty wewnętrzne (opublikowane na stronach internetowych Norweskiej 
Rady ds. Badań Naukowych): 
„FME – Beskrivelse av ordningen”, 
„FME – Krav og retningslinjer”, 
„Generelle kontraktsvilkår”, 
„Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk”, 
opublikowane w języku angielskim: 
„Description of the Centre for Environment-friendly Energy Research Scheme” 
oraz 
„FME – Requirements and Guidelines” opublikowane przez Norweską Radę ds. 
Badań Naukowych wraz z procedurami informowania. 
Te dokumenty znajdują się na stronie: www.forskningsradet.no oraz 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename= 
energisenter%2FHovedsidemal&cid=1222932140861 

Adres internetowy pełnego tekstu 
środka pomocy 

FME – opis 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename= 
energisenter%2FHovedsidemal&cid=1222932140861 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy FME – Wsparcie projektów BiR
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Czas trwania pomocy Program pomocy 1.3.2009–31.12.2013 

Rodzaj beneficjenta MŚP tak 

Duże przedsiębiorstwa tak 

Budżet Całkowity roczny budżet 
planowany w ramach 
programu pomocy 

125 NOK (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 125 NOK (w mln) 

W przypadku współfinansowania 
z funduszy wspólnotowych 

Odesłanie(-a): Kwota pochodząca 
z funduszy wspólnoto
wych 0 

… NOK (w mln) 

CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 

Maksymalna intensywność 
pomocy w % lub 

maksymalna kwota 
pomocy w NOK 

premie dla MŚP – 
w % 

Pomoc na działalność 
badawczą, rozwojową 
i innowacyjną 
(art. 30-37) 

Pomoc na projekty 
badawczo-rozwojowe 
(art. 31) 

Badania podstawowe 
(art. 31 ust. 2 lit. a ) 

ok. 60 % 

Badania przemysłowe 
(art. 31 pkt 2 lit. b ) 

ok. 40 % 

Prace rozwojowe (art. 
31 ust. 2 lit. c )
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