
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)) 

(2012/C 146/04) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 4/12/R & D 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Norweska Agencja Rozwoju Przemysłu – SIVA (SF) 

Władze okręgów 

Adres SIVA 
Postboks 1253 Sluppen 
7462 Trondheim 
NORWAY 

Strona Internetowa http://www.siva.no 

Nazwa środka pomocy Program pomocy na działalność innowacyjną zarządzany przez SIVA (SF) 

Krajowa podstawa prawna: 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Propozycje dotyczące rocznego budżetu składane do Parlamentu (projekt ustawy parla
mentarnej nr 1) przez Ministerstwo ds. Samorządu i Rozwoju Regionalnego, Minister
stwo Handlu i Przemysłu. 

Dokumenty dotyczącego budżetu rocznego dla władz okręgów. 

Listy w sprawie rocznego przydziału środków z Ministerstwa ds. Samorządu i Rozwoju 
Regionalnego, Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz od władz okręgów. 

Opisy programów i wewnętrzne wytyczne SIVA pod adresem http://www.siva.no 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

http://www.siva.no/sivabas/nyheter.nsf/8486cefd06dd6d7041256802004f331f/ 
b641a8ec569fc3e1c1256feb0028804b/$FILE/Inkognh.pdf 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy X 

Zmiany istniejącego środka 
pomocy 

Program zastąpi obecne zgłoszenie SIVA: Decyzja 
Urzędu Nadzoru EFTA nr: 785/08/COL 

Czas trwania pomocy Program pomocy Data rozpoczęcia 1.1.2012 

Konkretna data wygaśnięcia nie została zdefinio
wana 

Data przyznania pomocy Pomoc ad hoc 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące 
się do otrzymania pomocy 

X 

Rodzaj beneficjenta MŚP X 

Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy 

125 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 badaw
czą, rozwojową i innowacyjną 
(art. 30–37) 

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

200 000 EUR, do 75 % 
wydatków kwalifikowa
nych 

Pomoc na tymczasowe zatrud
nienie wysoko wykwalifikowa
nego personelu 
(art. 37) 

NOK
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