
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)) 

(2013/C 277/03) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 10/13/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Rada ds. Badań Naukowych Norwe
gii 

Adres PO Box 2700 St. Hanshaugen 
0131 Oslo 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.forskningsradet.no 

Nazwa środka pomocy Zakrojone na szeroką skalę, mające znaczenie dla przemysłu projekty 
badawcze z zakresu biotechnologii 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do 
właściwego promulgatora krajowego) 

Rządowa biała księga na temat biotechnologii („Nasjonal strategi for 
bioteknologi 2010-2011”), plan programu BIOTEK2021, wezwanie do 
składania ofert na zakrojone na szeroką skalę, mające znaczenie dla 
przemysłu projekty Badawcze z zakresu biotechnologii 

Adres internetowy pełnego tekstu środka 
pomocy 

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/BIOTEK2021/ 
1253977220666/p1184150364108?progId= 
1253973230625&visAktive=false 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy X 

Czas trwania Program pomocy 1.1.2013 do 31.12.2016 

Sektor(-y) gospodarki Pomoc ograniczona do konkret
nych sektorów – proszę określić 
zgodnie z NACE Rev. 2 

Biotechnologia, NACE 72.110 

Rodzaj beneficjenta MŚP X 

Duże przedsiębiorstwa X 

Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy 
w ramach programu 

50 mln NOK 

Tylko niewielka część (około 5 mln 
NOK) stanowi jednak pomoc 
państwa, ponieważ większość 
środków zostanie wydana przez 
organizacje badawcze w ramach 
prowadzenia działalności niegospo
darczej 

Instrument pomocy 
(art. 5) 

Dotacja X
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CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 

Maksymalna intensyw
ność pomocy w % lub 

maksymalna kwota 
pomocy w NOK 

MŚP – premie w % 

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

Pomoc na projekty 
badawczo-roz
wojowe 
(art. 31) 

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

50 % X
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