
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 332/06) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 6/10/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Region Wszystkie regiony Status pomocy regionalnej 

Organ przyznający pomoc Nazwa Innovation Norway 

Adres PO Box 448 Sentrum 
0104 Oslo 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.innovationnorway.com 

Nazwa środka pomocy Program z zakresu projektów pilotażowych oraz pokazowych dotyczących rozwoju 
technologii i produktów z dziedziny ochrony środowiska (Miljøteknologiordningen for 
pilot- og demonstrasjonsanlegg) 

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Projekt budżetu 1 S (2009–2010), s. 141, zobacz 
http://www.regjeringen.no/pages/2250745/PDFS/PRP200920100001NHDDDDPDFS.pdf 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

http://www.innovationnorway.com 

Dokładna strona internetowa jest w budowie i będzie uruchomiona w lipcu. Urząd 
Nadzoru EFTA zostanie niezwłocznie poinformowany o uruchomieniu strony, co 
nastąpi jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu. 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Tak (dotacje dla beneficjentów) 

Czas trwania pomocy Program pomocy 1.8.2010 do 31.12.2013 

Podlega procedurze budżetowej parlamentu 

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

Wszystkie sektory 

Rodzaj beneficjenta MŚP Tak 

Duże przedsiębiorstwa Tak 

Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy 

140 NOK (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja Tak
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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-rozwojowe 
(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)) 

25 % dla 
dużych przed
siębiorstw 

45 % (ogółem) dla małych 
przedsiębiorstw, 35 % dla 
średnich przedsiębiorstw. 
Można dodać premię 
w wysokości 15 punktów 
procentowych (skuteczna 
współpraca), do wysokości 
maksymalnie 80 % intensyw
ności pomocy – por. art. 31 
ust. 4 lit. b).

PL 9.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 332/9


