
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 332/04) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 4/10/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Region Wszystkie regiony Obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Nazwa Innovasjon Norge 

Adres Innovasjon Norge 
Postboks 448 Sentrum 
0104 Oslo 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.innovasjonnorge.no 

Nazwa środka pomocy Ułatwienie zdobycia kapitału początkowego – program ramowy UE na rzecz konku
rencyjności i innowacji – ekoinnowacje 

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Budżet państwa 2010 – rozdział 924, pozycja 70. 
Pismo Ministerstwa Handlu do Innovation Norway z dnia 12 maja 2010 r. 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

http://bedriftieu.no/templates/eic2/Page_Meta.aspx?id=60986 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy X 

Czas trwania pomocy Program pomocy 25.6.2010 r. do 31.12.2013 r. 

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 

2 000 000 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 działal
ność badawczą, 
rozwojową 
i innowacyjną 
(art. 30–37) 

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

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

… % 

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

… % 

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

Maksymalna kwota 
pomocy 100 000 NOK 
(maksymalnie 25–50% 
kosztów kwalifikowal
nych – w zależności 
od wielkości przedsię
biorstwa i warunków 
ustalonych 
w rozporządzeniu) 

25 % + wzrost o 10/20 % 
dla MŚP + 15 % na 
projekty współpracy 
między co najmniej 
dwoma przedsiębior
stwami, pod warunkiem, 
że w projekcie uczestniczy 
co najmniej jedno MŚP 
lub projekt jest prowa
dzony w co najmniej 
dwóch państwach EOG 
i żadne przedsiębiorstwo 
nie ponosi więcej niż 
70 % kosztów kwalifiko
walnych projektu współ
pracy.
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