
INFORMACJE  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))

(2014/C  267/03)

CZĘŚĆ  I

Oznaczenie  środka  pomocy GBER  4/2014/R&D

Państwo  EFTA Norwegia

Organ  przyznający  pomoc Nazwa Buskerud  fylkeskommune

(władze  okręgu  Buskerud)

 Adres Postboks  3563
N-3007  Drammen
NORWEGIA

 Strona  internetowa www.bfk.no

Nazwa  środka  pomocy Pomoc  dla  regionalnego  klastra  wiedzy  i  przedsiębiorczości  zajmującego  się 
osteoporozą

Krajowa  podstawa  prawna 
(odesłanie  do  właściwego  pro
mulgatora  krajowego)

Pisemne  zobowiązanie  władz  okręgu  Buskerud  wobec  Papirbredden  Innovasjon 
AS  z  dnia  20.3.2014

Adres  internetowy  pełnego  tekstu 
środka  pomocy

Protokół  posiedzenia  U.27.11.2013,  PS  13/81  (sprawa  2013/871)  –  Przydział 
środków  z  regionalnych  funduszy  rozwoju  w  regionie  Drammen  w  2013  r.  – 
dalsza  interakcja  z  regionem  Drammen (1)

http://www.bfk.no/Politikk-1/Motekalender/Fylkesutvalget/#moter/2013/569

Rodzaj  środka  pomocy Pomoc  ad  hoc Papirbredden  Innovasjon  AS

Data  przyznania  pomocy Pomoc  ad  hoc 20.3.2014

Sektor(-y)  gospodarki Pomoc  ograniczona  do  konkretnych  sekto
rów  –  proszę  określić  zgodnie  z  NACE 
Rev.  2

NACE  70.220

Rodzaj  beneficjenta MŚP X

Budżet Całkowita  kwota  pomocy  ad  hoc  przyzna
nej  przedsiębiorstwu

0,150  mln  NOK

Instrument  pomocy

(art.  5)

Dotacja X

(1) W języku norweskim: „Møteprotokoll U 27.11.2013, PS 13/81 (Arkivsak 2013/871) - Tildeling av regionale utviklingsmidler til Dram
mensregionen 2013 – Videre samhandling med Drammensregionen”
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http://www.bfk.no
http://www.bfk.no/Politikk-1/Motekalender/Fylkesutvalget/#moter/2013/569


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-rozwojowe

(art.  31)

Badania  podstawowe

(art.  31  ust.  2  lit.  a))

…  %  

  Badania  przemysłowe

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

…  %  

  Eksperymentalne  prace 
rozwojowe

(art.  31  ust.  2  lit.  c))

25 % 35 %
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