
Informacje  przekazane  przez  państwa  EFTA,  dotyczące  pomocy  państwa  przyznanej  na  mocy 
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rynkiem  w  zastosowaniu  art.  87  i  88  Traktatu  (ogólne  rozporządzenie  w  sprawie  wyłączeń 

blokowych))

(2014/C  267/04)

CZĘŚĆ  I

Oznaczenie  środka  pomocy GBER  5/2014/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 Stworzenie  klastra  przedsiębiorczości  dla  przemysłu  kreatywnego

Krajowa  podstawa  prawna 
(odesłanie  do  właściwego 
promulgatora  krajowego)

Pisemne  zobowiązanie  władz  okręgu  Buskerud  wobec  Papirbredden  Innovasjon  AS  z 
dnia  21.2.2014

Adres  internetowy  pełnego 
tekstu  środka  pomocy

http://www.bfk.no/Politikk-1/Motekalender/Hovedutvalget-for-regionalutvikling-og-kultur/
#moter/2013/530
„PS  13/97  (09/300)  Wniosek  o  przyznanie  pomocy  na  projekt  dotyczący  stworze
nia  klastra  przedsiębiorczości  dla  branż  kreatywnych” (1)

Rodzaj  środka  pomocy Pomoc  ad  hoc Papirbredden  Innovasjon  AS

Data  przyznania  pomocy Pomoc  ad  hoc 21.2.2014

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

0,4  mln  NOK

Instrument  pomocy
(art.  5)

Dotacja X

(1) W języku norweskim „PS 13/97 (09/300) Søknad om prosjektstøtte til etablering av næringsklynge for kreative næringer”.

CZĘŚĆ  II

Cele  ogólne  (lista) Cele  (lista)

Maksymalna 
intensywność  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)

Eksperymentalne 
prace  rozwojowe
(art.  31  ust.  2 
lit.  c))

25 % 20 %
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