
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 384/08) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 10/12/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 Program innowacji produktów drewnopochodnych (Wood-based Innovation 
Scheme) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie 
do właściwego promulgatora krajowe
go) 

Budżet państwa (2011–2012), rozdział 1149, pozycja 71 

Adres internetowy pełnego tekstu 
środka pomocy 

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Landbruk/Trebasert- 
innovasjonsprogram/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy X 

Czas trwania pomocy Program pomocy Od 1.8.2012 do 31.12.2013 

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

Wszystkie sektory mogą otrzymać 
pomoc pod warunkiem, że beneficjenci 
przyczynią się do realizacji celu 
programu, tj. zwiększenia wykorzys
tania drewna 

Rodzaj beneficjenta MŚP X 

Duże przedsiębiorstwo X 

Budżet Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

26 mln NOK 

Całkowita kwota pomocy ad hoc 
przyznanej przedsiębiorstwu 

… mln NOK 

Przeznaczony na gwarancje … mln NOK 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja X 

CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 

Maksymalna inten
sywność pomocy 
w % lub maksy

malna kwota 
pomocy w NOK 

MŚP – premie w % 

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

Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26) 50 % 

Pomoc na udział MŚP w targach (art. 27) 50 %
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Cele ogólne (lista) Cele (lista) 

Maksymalna inten
sywność pomocy 
w % lub maksy

malna 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)) 

50 % 10/20 % 

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

25 % 10/20 % 

Pomoc na techniczne studia wykonalności (art. 32) 40/65 % 10 % 

Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemy
słowej dla MŚP (art. 33) 

50 % 

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

Pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw 
(art. 35) 

8 mln NOK 

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

1,6 mln NOK 

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

50 % 

Pomoc szkoleniowa 
(art. 38–39) 

Szkolenia specjalistyczne (art. 38 pkt 1) 25 % 10/20 % 

Szkolenia ogólne (art. 38 pkt 2) 60 % 10/20 %
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