
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)) 

(2013/C 182/14) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 4/13/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Avinor AS 

Adres PO Box 150 
2061 Gardermoen 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.avinor.no 

Nazwa środka pomocy „Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie badań dotyczących technologii 
zdalnych i wirtualnych wież kontroli lotów (RVT) – 2” 

„Avtale om samarbeid om forskning på teknologi for fjernstyrte og virtuelle tårn 
(RVT) — 2” 

Krajowa podstawa prawna (ode
słanie do właściwego promulga
tora krajowego) 

Umowa 

Adres internetowy pełnego tekstu 
środka pomocy 

http://www.avinor.no/avinor/presse/_nyhetsarkiv?SAMARBEIDSAVTALE_MELLOM_ 
AVINOR_OG_KONGSBERG&id=181-154688 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc Nazwa beneficjenta: 
Kongsberg Defence & Aerospace AS 

Data przyznania pomocy Pomoc ad hoc 11.2.2013 

Rodzaj beneficjenta Duże przedsiębiorstwo X 

Budżet Całkowita kwota pomocy 
ad hoc przyznanej przed
siębiorstwu 

2,5 mln NOK 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja 2 mln NOK 

Inne (proszę określić) 500 godzin pracy płatnych 
1 000 NOK/godz. = 
500 000 NOK 

CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 

Maksymalna intensywność 
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 przemysłowe 
(art. 31 ust. 2 lit. b)) 

50 %
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