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CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 16/13/R&D 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii 

Adres 7. juni-plassen/Victoria Terrasse 
PO Box 8114 Dep. 
0032 Oslo 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.mfa.no 

Nazwa środka pomocy System wczesnego ostrzegania w przypadku wykrycia wycieku ropy naftowej 
w wodach pokrytych lodem 
(dotacja doraźna w ramach systemu dotacji Barents 2020) 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie 
do właściwego promulgatora krajo
wego) 

Fundusze przyznane przez parlament (Prop. 1 S (2012–2013)) 

Adres internetowy pełnego tekstu 
środka pomocy 

Dotacja doraźna w ramach systemu dotacji Barents 2020 Informacje na temat 
systemu dotacji Barents 2020 można znaleźć w funduszach przyznanych przez 
parlament (Prop. 1 S (2012–2013), p. 100–101): 

http://www.regjeringen.no/pages/38072348/PDFS/PRP201220130001_ 
UDDDDPDFS.pdf 

Rodzaj środka pomocy Pomoc ad hoc ICD Industries AS 

Data przyznania pomocy 17.9.2013 Czas trwania pomocy: 17.9.2013–1.11.2015, 
przekazywana w rocznych transzach, w zależ
ności od funduszy przyznanych przez parla
ment 

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

Badania naukowe 
NACE 72.19 

Rodzaj beneficjenta MŚP X 

Budżet Całkowita kwota pomocy ad hoc 
przyznanej przedsiębiorstwu 

2013–2015: ogółem 4 mln NOK 
Do wypłaty w następujących transzach: 
2013: 1,5 mln NOK (wstępnie) 
2014: 2 mln NOK (wstępnie) 
2015: 0,5 mln NOK (wstępnie) 

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 projekty badawczo- 
rozwojowe 
(art. 31) 

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

50 %
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