
ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU 
GOSPODARCZEGO 

URZĄD NADZORU EFTA 

Zestawienie informacji przekazanych 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 369/09) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 9/12/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Avinor AS 

Adres Postboks 150 
2061 Gardermoen 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.avinor.no 

Nazwa środka pomocy Badania w zakresie technologii zdalnych i wirtualnych wież kontroli lotów 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie 
do właściwego promulgatora krajowe
go) 

Umowa 

Link do strony zawierającej pełny tekst 
środka pomocy 

http://www.avinor.no/avinor/presse/_nyhetsarkiv?SAMARBEIDSAVTALE_ 
MELLOM_AVINOR_OG_KONGSBERG&id=181-146949 

Pomoc ad hoc Nazwa beneficjenta: Kongsberg 
Defence & Aerospace AS 

Data przyznania pomocy Pomoc ad hoc 21 czerwca 2012 r. 

Rodzaj beneficjenta MŚP 

Duże przedsiębiorstwa X 

Budżet Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

… mln NOK 

Całkowita kwota pomocy ad hoc 
przyznanej przedsiębiorstwu 

2,5 mln NOK 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 2 mln NOK 

Inne (proszę określić) 500 godzin pracy po 1 000 NOK 
każda = 500 000 NOK
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CZĘŚĆ II 

Lista ogólnych celów Lista celów 

Maksymalna 
intensywność pomocy 
w % lub maksymalna 

wysokość pomocy 
w NOK 

MŚP – bonusy w % 

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

Pomoc na działal
ność badawczą oraz 
projekty rozwojowe 
(art. 31) 

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

… % 

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

50 % 

Rozwój eksperymentalny 
(art. 31 ust. 2 lit. c)) 

… %
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