
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 1 j 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)) 

(2010/C 320/05) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 1/10/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Innovasjon Norge 

Adres Innovasjon Norge 
Postboks 448 sentrum 
0104 Oslo 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.innovasjonnorge.no 

Nazwa środka pomocy Program w zakresie badań, rozwoju i innowacji na rzecz rozwoju regionalnego 

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Pismo dotyczące oferty dotacji na dany rok: 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/tilskuddsbrev/Tilskuddsbrev2010/ 
Innovasjon_Norge_Oppdragsbrev2010.pdf 

Rozporządzenie nr 1213 z dnia 14.11.2008 r., zob. załącznik XV nr 1j do Porozu
mienia EOG 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/Retningslinjer/Retningslinjer_ 
2010.pdf 

oraz 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/Div%20publisering%202010/ 
Retningslinjer%20kap%20%20552%20post%2072%20220110.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy X 

Zmiany istniejącego środka 
pomocy 

93-155 lub 375/98 Numer pomocy nadany przez Urząd Nadzoru EFTA 

Czas trwania pomocy Program pomocy 28.3.2010–31.12.2013 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifi
kujące się do pomocy 

X 

Rodzaj beneficjenta MŚP X 

Budżet Całkowity planowany 
roczny budżet programu 
pomocy 

300 NOK (w mln)
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Instrument pomocy (art. 5) Dotacja X 

Pożyczka X 

CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 

Maksymalna intensywność 
pomocy w % lub maksy

malna kwota pomocy 
w NOK 

MŚP-premie w % 

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

Pomoc na projekty 
badawczo-rozwojowe 
(art. 31) 

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

… % 

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

50 % 10 % (średnie przed
siębiorstwa)/20 % 
(małe przedsiębior
stwa)/dodatkowe 
15 %, do maksymal
nego poziomu inten
sywności pomocy 
80 %, jeśli spełnione 
są warunki określone 
w art. 31 ust. 4 lit. 
b) (i/ii/iii) 

Eksperymentalne 
prace rozwojowe 
(art. 31 ust. 2 lit. c)) 

25 % 10% (średnie przedsię
biorstwa)/20 % (małe 
przedsiębiorstwa)/ 
dodatkowe 15 %, do 
maksymalnego 
poziomu intensyw
ności pomocy 80 %, 
jeśli spełnione są 
warunki określone 
w art. 31 ust. 4 lit. 
b) (i/ii/iii) 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

40 % (przygotowania 
do eksperymentalnych 
prac rozwojowych)/ 
65 % (przygotowania 
do badań przemysło
wych) 

10% 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności 
przemysłowej dla MŚP 
(art. 33) 

60 % (badania przemy
słowe) 
35 % (eksperymentalne 
prace rozwojowe) 
średnie przedsiębior
stwa 
70 % (badania przemy
słowe) 
45 % (badania doświad
czalne) 
małe przedsiębiorstwa 

Pomoc na usługi doradcze w zakresie inno
wacji i usługi wsparcia innowacji 
(art. 36) 

Maksymalna intensyw
ność pomocy: 75 % 
maksymalna kwota 
pomocy: 200 000 EUR 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko 
wykwalifikowanego personelu 
(art. 37) 

50 %
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