
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 344/07)

CZĘŚĆ I

Oznaczenie środka pomocy GBER 6/2014/ENV

Państwo EFTA Norwegia

Region Wszystkie regiony w Polsce Status pomocy regionalnej

Organ przyznający pomoc Nazwa Innovation Norway

 Adres PO Box 448 Sentrum
N-0104 Oslo
NORWEGIA

Strona internetowa http://innovasjonnorge.no

Nazwa środka pomocy Norweskie Mechanizmy Finansowe 2009–2014
Program proekologicznych innowacji w przemyśle – Polska

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego)

Projekt budżetu 1 S (2012-2013) „Ministerstwo Spraw Zagranicznych” s. 85–95
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-
s-20122013.html?id=703276

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy

www.norwaygrants-greeninnovation.no

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Tak

Czas trwania pomocy Program pomocy Od 4.12.2012 do 30.4.2017

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się 
do pomocy

Wszystkie sektory

Rodzaj beneficjenta MŚP Tak

 Duże przedsiębiorstwa Nie

Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy

Łączna kwota (2014–2017)
EUR 17 783 000
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CZĘŚĆ II

Cele ogólne (lista) Cele (lista)
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota 
pomocy w NOK

MŚP – premie w %

Regionalna 
pomoc 
inwestycyjna 
i pomoc na 
zatrudnienie 
(art. 13)

Program pomocy Intensywność pomocy wyra
żona w postaci ekwiwalentu 
dotacji brutto nie przekracza 
progu pomocy regionalnej obo
wiązującego w dniu przyznania 
pomocy w danym regionie 
objętym pomocą – w Polsce.

20 % dla małych 
przedsiębiorstw
10 % dla średnich 
przedsiębiorstw

Pomoc 
inwestycyjna 
i pomoc na 
zatrudnienie dla 
MŚP
(art. 15)

 20 % dla małych 
przedsiębiorstw
10 % dla średnich 
przedsiębiorstw

 

Pomoc na 
ochronę 
środowiska
(art. 17–25)

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca 
przedsiębiorstwom zastosowanie 
norm surowszych niż normy 
wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie 
poziomu ochrony środowiska 
w przypadku braku norm 
wspólnotowych
(art. 18)

35 % 20 % dla małych 
przedsiębiorstw
10 % dla średnich 
przedsiębiorstw

 Pomoc na nabycie nowych środ
ków transportu spełniających 
normy surowsze niż normy wspól
notowe lub podnoszących poziom 
ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych
(art. 19)

35 % 20 % dla małych 
przedsiębiorstw
10 % dla średnich 
przedsiębiorstw

 Pomoc na wcześniejsze dostosowa
nie do przyszłych norm 
wspólnotowych dla MŚP
(art. 20)

15 % dla małych przedsiębior
stw oraz 10 % dla średnich 
przedsiębiorstw, jeśli wdrożenie 
i zakończenie nastąpi powyżej 
trzech lat przed datą wejścia 
w życie normy (10 % dla 
małych przedsiębiorstw, jeśli 
poniżej trzech lat)

 

 Pomoc w obszarze ochrony 
środowiska na inwestycje zwiększa
jące oszczędność energii
(art. 21)

60 % 20 % dla małych 
przedsiębiorstw
10 % dla średnich 
przedsiębiorstw

 Pomoc inwestycyjna w obszarze 
ochrony środowiska na układy 
kogeneracji o wysokiej sprawności
(art. 22)

45 % 20 % dla małych 
przedsiębiorstw
10 % dla średnich 
przedsiębiorstw

 Pomoc inwestycyjna w obszarze 
ochrony środowiska na 
propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych
(art. 23)

45 % 20 % dla małych 
przedsiębiorstw
10 % dla średnich 
przedsiębiorstw

 Pomoc na badania środowiska
(art. 24)

50 % 20 % dla małych 
przedsiębiorstw
10 % dla średnich 
przedsiębiorstw
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Cele ogólne (lista) Cele (lista)
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota 
pomocy w NOK

MŚP – premie w %

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

Pomoc na rzecz MŚP na usługi 
doradcze
(art. 26)

50 %  

 Pomoc na udział MŚP w targach
(art. 27)

50 %  

Pomoc w formie 
kapitału pod
wyższonego 
ryzyka
(art. 28–29)

 Pomoc może wynieść do 
1,5 mln EUR na jedno 
przedsiębiorstwo docelowe 
w dowolnym okresie 
dwunastu miesięcy.

 

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))

100 %  

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

50 % 10 % dla średnich 
przedsiębiorstw
20 % dla małych 
przedsiębiorstw
Premia w wysokości 15 % 
może zostać dodana do 
maksymalnej intensywności 
pomocy w wysokości 80 %, 
jeśli spełnione są warunki 
art. 31 ust. 4 lit. b).

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

25 % 10 % dla średnich 
przedsiębiorstw
20 % dla małych 
przedsiębiorstw
Premia w wysokości 15 % 
może zostać dodana do 
maksymalnej intensywności 
pomocy w wysokości 80 %, 
jeśli spełnione są warunki 
art. 31 ust. 4 lit. b).

 Pomoc na techniczne studia 
wykonalności
(art. 32)

75 % (badania przemysłowe) 
i 50 % (eksperymentalne prace 
rozwojowe) dla MŚP
65 % (badania przemysłowe) 
i 40 % (eksperymentalne prace 
rozwojowe) dla dużych 
przedsiębiorstw

 

 Pomoc na pokrycie kosztów praw 
własności przemysłowej dla MŚP
(art. 33)

Intensywność pomocy nie 
powinna przekraczać intensyw
ności pomocy na projekty 
badawczo-rozwojowe
(art. 31 ust. 3–4)
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Cele ogólne (lista) Cele (lista)
Maksymalna intensywność pomocy 

w % lub maksymalna kwota 
pomocy w NOK

MŚP – premie w %

Pomoc 
szkoleniowa
(art. 38–39)

Szkolenia specjalistyczne
(art. 38 pkt 1)

25 % 10 % dla średnich 
przedsiębiorstw
20 % dla małych 
przedsiębiorstw

 Szkolenia ogólne
(art. 38 pkt 2)

60 % 10 % dla średnich 
przedsiębiorstw
20 % dla małych 
przedsiębiorstw
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