
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)) 

(2010/C 332/03) 

CZĘŚĆ I 

Numer pomocy GBER 2/10/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych 

http://www.regjeringen.no/kd 

Nazwa środka pomocy Regionale forskningsfond 

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Wszystkie dokumenty dostępne są tylko w języku norweskim: 

Prop. 1 S (2009–2010) (Projekt budżetu na lata 2009–2010 przygotowany przez 
Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, decyzja Parlamentu (Stortinget) w sprawie 
budżetu, Wymagania i wytyczne dotyczące regionalnych funduszy na badania 
naukowe, pismo w sprawie dotacji (adresowane przez Ministerstwo Edukacji i Badań 
Naukowych do okręgowych władz gminnych)). 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/prop/2009-2010/ 
prop-1-s-20092010 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/retningslinjer/2009/ 
Retningslinjer-for-regionale-forskningsfond.html?id=593488 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy X 

Czas trwania pomocy Program pomocy Program nie ma daty zakończenia 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifiku
jące się do pomocy 

X 

Rodzaj beneficjenta MŚP X 

Duże przedsiębiorstwa X 

Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy 

200,2 mln NOK 

Instrument pomocy 
(art. 5) 

Dotacja X
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CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 

Maksymalna 
intensywność pomocy 
w % lub maksymalna 

kwota pomocy w NOK 

MŚP – premie w % 

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

Pomoc na projekty 
badawczo-rozwo
jowe 
(art. 31) 

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

100 % 

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

50 % 

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

25 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności 
(art. 32) 

… % 

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

… % 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową 
w sektorach rolnictwa i rybołówstwa 
(art. 34) 

100 %
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