
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))

(2014/C  196/05)

CZĘŚĆ  I

Oznaczenie  środka  pomocy GBER  2/2014/R&D

Państwo  EFTA Norwegia

Region Oslo  i  Akershus

Organ  przyznający  pomoc Nazwa Miasto  Oslo

 Adres Ratusz
N-0037  Oslo
NORWEGIA

Strona  internetowa www.oslo.kommune.no

Nazwa  środka  pomocy Regionalny  Program  Innowacji  na  rok  2014

Krajowa  podstawa  prawna
(odesłanie  do  właściwego 
promulgatora  krajowego)

Prop.  1  S  (2012-2013)
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-
s-20122013--20122013.html?id=703367

Adres  internetowy  pełnego 
tekstu  środka  pomocy

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/neringsutvikling/innovasjon%20og%20nettverk/
regionalt-innovasjonsprogram/

Rodzaj  środka  pomocy Program  pomocy Tak

Czas  trwania Program  pomocy Od  1.1.2014  do  31.12.2014

Sektor(y)  gospodarki Wszystkie  sektory  kwalifikujące  się  do 
pomocy

Wszystkie  sektory

Rodzaj  beneficjenta MŚP Tak

 Duże  przedsiębiorstwa Tak

Budżet Całkowity  planowany  roczny  budżet 
programu  pomocy

Całkowita  kwota  (na  2014  r.)
1 351 250  EUR

Instrument  pomocy
(art.  5)

Dotacja Tak
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CZĘŚĆ  II

Cele  ogólne  (lista) Cele  (lista)

Maksymalna  intensywność 
pomocy  w  %  lub  maksy

malna  kwota  pomocy 
w  NOK

MŚP  –  premie  w  %

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

Pomoc  na  usługi  doradcze 
dla  MŚP
(art.  26)

50 %  

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

Pomoc  dla  młodych 
innowacyjnych  przedsiębiorstw
(art.  35)

1  mln  EUR  

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

200 000  EUR  na  benefi
cjenta  w  dowolnym 
okresie  trzech  lat

 

Pomoc  szkoleniowa
(art.  38–39)

Szkolenia  specjalistyczne
(art.  38  ust.  1)

25 %  

 Szkolenia  ogólne
(art.  38  ust.  2)

60 %  
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