
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)) 

(2011/C 83/08) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 9/10/R&D ENV 

Państwo członkowskie Islandia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Ministerstwo Przemysłu 

Adres Arnarhvoli 
150 Reykjavik 
ICELAND 

Strona internetowa http://www.idnadarraduneyti.is/ 

Nazwa środka pomocy Ogólne zachęty do podejmowania inwestycji określone w rozdziale IV ustawy 
nr 99/2010 

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Ustawa nr 99/2010 w sprawie zachęt do podejmowania inwestycji początkowych na 
Islandii. Opublikowano w Stjornartidindi na stronie: 
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

Pełny tekst ustawy został opublikowany na stronie: 
http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html 
oraz 
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Tak 

Czas trwania pomocy Program pomocy Od 13.10.2010 do 31.12.2013 

Data przyznania pomocy Pomoc ad hoc Nie dotyczy 

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

Wszystkie z wyjątkiem przedsiębiorstw wyłączonych 
przepisami art. 2 ust. 3 ustawy nr 99/2010 (przedsię
biorstw finansowych) 

Rodzaj beneficjenta MŚP Tak 

Duże przedsiębiorstwa Tak 

Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy 

Brak bieżącego budżetu programu pomocy – brak 
szacunków 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja Środki budżetowe podlegają 
zatwierdzeniu 

Środek fiskalny Odstępstwa od obowiązującej 
stawki podatku dozwolone na 
mocy art. 9 ustawy nr 99/2010
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CZĘŚĆ II 

Cele ogólne Cele 

Maksymalna 
intensywność pomocy 
w % lub maksymalna 

kwota pomocy 
w walucie krajowej 

MŚP – premie w % 

Pomoc inwestycyjna 
i pomoc na zatrud
nienie dla MŚP 
(art. 15) 

Odniesienie do art. 13 ustawy nr 99/2010 10 % dla średnich 
przedsiębiorstw 

+ 10 % dla małych 
przedsiębiorstw 

Pomoc na ochronę 
środowiska 
(art. 17–25) 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębior
stwom zastosowanie norm surowszych niż normy 
wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub 
podniesienie poziomu ochrony środowiska 
w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 18) 
Proszę podać szczegółowe odniesienie do odpo
wiednich norm 

35 % 0 % 

Pomoc na nabycie nowych środków transportu speł
niających normy surowsze niż normy wspólnotowe 
lub podnoszących poziom ochrony środowiska 
w przypadku braku norm wspólnotowych (art. 19) 

35 % 0 % 

Pomoc na szybkie przystosowanie MŚP do przy
szłych norm wspólnotowych (art. 20) 

15 % + 10 % 

Pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwe
stycje zwiększające oszczędność energii (art. 21) 

35 % 0 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środo
wiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności 
(art. 22) 

35 % 0 % 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środo
wiska na propagowanie energii ze źródeł odnawial
nych (art. 23) 

35 % 0 % 

Pomoc na badania środowiska (art. 24) 35 % 0 % 

Pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podat
kowych (art. 25) 

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)) 

35 % 0 % 

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

35 % 0 % 

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

25 % + 10 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32) 35 % 0 % 

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

35 % 0 % 

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

35 % 0 % 

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw 
(art. 35) 

15 % 

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

35 % 

Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwa
lifikowanego personelu (art. 37) 

35 % 0 % 

Pomoc szkoleniowa 
(art. 38–39) 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 pkt 1)) 25 % + 10 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 pkt 2) 35 % 0 %
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