
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)) 

(2011/C 125/07) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 5/11/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Innovation Norway 

Adres PO Box 448 Sentrum 
0104 Oslo 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.innovationnorway.com 

Nazwa środka pomocy Maritim utvikling (program na rzecz badań, rozwoju i innowacji w gospodarce 
morskiej) 
Na finansowane programu przeznaczone są wszystkie środki w ramach NHD 2421.79 
są oraz część środków z NHD 2421.71. 

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Projekt budżetu 1 S (2010–2011), s. 136, 143–144, zobacz 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/prop/2010-2011/ 
prop-1-s-20102011.html?id=618824 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Maritim/Forside-Maritm/ 
Maritim utvikling: 
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Maritim/Maritim-utvikling/ 
Nærskipsfart: 
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Maritim/Narskipsfart/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Tak (dotacje dla beneficjentów) 

Zmiany istniejącego środka 
pomocy 

Wygaśnie decyzja Urzędu Nadzoru EFTA 
nr 216/06/COL. 

Czas trwania Program pomocy Od 1.1.2011 r. 
Przydziały środków podlegają corocznej procedurze 
budżetowej parlamentu. Program pomocy działa od 
ponad 15 lat i nie planuje się jego zakończenia 
w dającej się przewidzieć przyszłości. 

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

Wszystkie, ale wspierane przedsiębiorstwo musi przy
czynić się do rozwoju sektora gospodarki morskiej. 

Rodzaj beneficjanta MŚP Tak 

Duże przedsiębiorstwo Tak
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Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy 

20 mln NOK 

Przeznaczony na gwarancje 40 mln NOK ze wszystkich programów realizowanych 
w ramach Innovation Norway i zarządzanych 
w imieniu Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Jest to 
suma wszystkich gwarancji, których można udzielić 
w ramach programu pomocy. Gwarancje są zazwyczaj 
ograniczone do 12 mln NOK każda, zgodnie 
z zasadami pomocy de minimis. 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja Tak 

Dotacja na spłatę odsetek Tak 

Pożyczka Tak 

Gwarancja/odniesienie do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA Tak – jako pomoc de 
minimis lub w granicach 
pułapu premii dla MŚP 

CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 
Maksymalna intensywność 

pomocy w % lub maksymalna 
kwota pomocy w NOK ( 1 ) 

MŚP – premie w % 

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

20 % dla małych przed
siębiorstw; 
10 % dla średnich przed
siębiorstw. 

Pomoc na ochronę 
środowiska 
(art. 17–25) 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca 
przedsiębiorstwom zastosowanie norm 
surowszych niż normy wspólnotowe 
w zakresie ochrony środowiska lub 
podniesienie poziomu ochrony środo
wiska w przypadku braku norm wspól
notowych 
(art. 18) 
Proszę podać szczegółowe odniesienie 
do odpowiednich norm. 

Pomoc na nabycie nowych środków 
transportu spełniających normy 
surowsze niż normy wspólnotowe lub 
podnoszących poziom ochrony środo
wiska w przypadku braku norm wspól
notowych 
(art. 19) 

Pomoc na szybkie przystosowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw do 
przyszłych norm wspólnotowych 
(art. 20) 

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

60 % albo 20 %, jeżeli 
nie uwzględnia się 
korzyści operacyjnych 

20 % premii dla małych 
przedsiębiorstw 
10 % premii dla średnich 
przedsiębiorstw 

Pomoc inwestycyjna w obszarze 
ochrony środowiska na układy kogene
racji o wysokiej sprawności 
(art. 22)
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Cele ogólne (lista) Cele (lista) 
Maksymalna intensywność 

pomocy w % lub maksymalna 
kwota pomocy w NOK ( 1 ) 

MŚP – premie w % 

Pomoc na rzecz MŚP 
na usługi doradcze 
oraz na udział MŚP 
w targach 
(art. 26–27) 

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze 
(art. 26) 

50 % dla MŚP 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 
27) 

50 % dla MŚP 

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

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

Badania podsta
wowe 
(art. 31 ust. 2 
lit. a)) 

Badania przemy
słowe 
(art. 31 ust. 2 
lit. b)) 

50 %. Można zastosować 
premię 15 % w 
przypadku wszystkich 
przedsiębiorstw do 
maksymalnej wysokości 
80 %, jeżeli mają zasto
sowanie warunki okre 
ślone w ust. 4 

20 % dla małych przed
siębiorstw, 10 % dla 
średnich przedsiębiorstw 

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

25 %. Można zastosować 
premię 15 % 
w przypadku wszystkich 
przedsiębiorstw, jeżeli 
mają zastosowanie 
warunki określone 
w ust. 4 

20 % dla małych przed
siębiorstw, 10 % dla 
średnich przedsiębiorstw 

Pomoc na techniczne studia wykonal
ności 
(art. 32) 

65 % na studia przygoto
wawcze na potrzeby 
badań przemysłowych 
oraz 40 % na studia 
przygotowawcze na 
potrzeby eksperymental
nych prac rozwojowych 

10 % 

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

1,6 mln NOK w okresie 
3 lat 

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

50 % 

Pomoc szkoleniowa 
(art. 38–39) 

Szkolenia specjalistyczne 
(art. 38 pkt 1)) 

25 % 20 % dla małych przed
siębiorstw, 10 % dla 
średnich przedsiębiorstw 

Szkolenia ogólne 
(art. 38 pkt 2) 

60 % 20 % dla małych przed
siębiorstw, 10 % dla 
średnich przedsiębiorstw 

( 1 ) Do kwot wyrażonych w NOK stosuje się kurs wymiany 1 EURO: 8 NOK.
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