
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 
(UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

(2014/C 434/04)

CZĘŚĆ I

Oznaczenie środka pomocy GBER 12/2014/R&D&I

Państwo EFTA Norwegia

Numer referencyjny nadany 
przez państwo EFTA

 

Region Nazwa regionu(-ów) Status pomocy regionalnej

Organ przyznający pomoc Nazwa Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) 
(Norweski Fundusz Badań nad Żywnością Pochodze
nia Morskiego)

Adres pocztowy Universitetsgaten 10
PO Box 6921
St.Olavs plass
N-0130 Oslo
NORWEGIA

Strona internetowa http://www.fhf.no/

Nazwa środka pomocy Prosjekt i bedrift (zintegrowane projekty gospodarcze)

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego)

FHF jest finansowany z podatku od wywozu ryb, który został ustanowiony norweską 
ustawą nr 68 z dnia 7 lipca 2000 r. oraz dalszymi przepisami wydanymi na podstawie 
tej ustawy. Roczne środki są przydzielane przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu 
i Rybołówstwa Norwegii. W ostatnich latach (2010–2013) roczny dochód wynosił 167–
185 mln NOK. Zarząd FHF postanowił stworzyć program finansowania mający na celu 
wsparcie działalności badawczej i rozwojowej w przypadku beneficjentów będących 
przedsiębiorstwami. Program ten został zatwierdzony przez Ministerstwo Handlu, Prze
mysłu i Rybołówstwa Norwegii.

Adres strony internetowej 
pełnego tekstu środka 
pomocy

http://www.fhf.no/  /Industry Integrated Projects /
(Strona FHF w budowie – pełen adres nie jest jeszcze dostępny. Zostanie on podany do 
dnia 1 października 2014 r.)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Zintegrowane projekty gospodarcze to nazwa 
nowego ogólnego programu udzielania przedsiębior
stwom dotacji na działalność badawczą, rozwojową 
i innowacyjną.

Czas trwania pomocy Program pomocy Od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.

Sektor(y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifiku
jące się do pomocy

W ramach programu pomocy dotacje będą udzielane 
przedsiębiorstwom ze wszystkich sektorów gospo
darki, o ile mogą prowadzić one działalność bada
wczą, rozwojową i innowacyjną mającą znaczenie 
dla sektora rybołówstwa.

Rodzaj beneficjenta MŚP  

Duże przedsiębiorstwa  
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Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy

Roczny budżet będzie wynosił poniżej 50 mln NOK. 
Budżet na pozostałą część 2014 r. będzie wynosił 
około 10 mln NOK.

Instrument pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Proszę wskazać, do której z poniższych szerokich kategorii należałoby przypisać środek 
pod względem jego wpływu/funkcji:

Dotacj  Dotacje będą przyznawane na podstawie programu

Pożyczka

Gwarancja

Korzyść podatkowa

Środki finansowania ryzyka

CZĘŚĆ II

Główny cel pomocy – Cele 
ogólne (lista)

Cele
(lista)

Maksymalna 
intensywność 

pomocy
MŚP – premie

Pomoc dla przedsiębiorstw 
na działalność badawczą, 
rozwojową i innowacyjną 
mającą znaczenie dla sektora 
rybołówstwa. Program 
pomocy zostanie wdrożony 
na mocy art. 25, 26, 27 i 28 
ogólnego rozporządzenia 
w sprawie wyłączeń bloko
wych (GBER)

Celem jest wykorzystanie nowo zdobytej wiedzy i techno
logii w dalszym rozwoju sektora rybołówstwa. Celem jest 
nie tylko zwiększenie wydajności, ale także ochrona śro
dowiska i zasobów morskich.

100 % 35 %

Pomoc na działalność bada
wczą, rozwojową 
i innowacyjną
(art. 25 - 30)

Pomoc na pro
jekty badawczo-
rozwojowe
(art. 25)

Badania podstawowe
(Art. 25 ust. 2 lit. a))

100 %  

Badania przemysłowe
(art. 25 ust. 2 lit. b))

50 % 30 %

Eksperymentalne prace rozwojowe
(art. 25 ust. 2 lit. c))

25 % 35 %

Studia wykonalności
(art. 25 ust. 2 lit. d))

50 % 20 %

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą
(art. 26)

50 %  

Pomoc dla klastrów innowacyjnych
(art. 27)

50 %  

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności
(art. 28)

50 %  
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