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ZAWIADOMIENIA 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))
(2013/C 193/03)
CZĘŚĆ I
Nr pomocy

GBER 15/12/REG

Państwo EFTA

Norwegia

Region

Wszystkie regiony w Bułga
rii

Status pomocy regionalnej

Organ przyznający pomoc

Nazwa

Innovation Norway

Adres

PO Box 448, Sentrum
0104 Oslo
NORWAY

Strona internetowa

http://www.innovationnorway.com

Nazwa środka pomocy

Norweski Mechanizm Finansowy 2009–2014
Bułgarski program proekologicznych innowacji w przemyśle

Krajowa podstawa prawna

Prop. 1 S (2012–2013), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, s. 85–95

(odesłanie do właściwego
promulgatora krajowego)

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

http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Rodzaj środka pomocy

Program pomocy

Tak

Czas trwania

Program pomocy

Od 4.12.2012 do 30.04.2016

Sektor(-y) gospodarki

Wszystkie sektory kwalifi
kujące się do pomocy

Wszystkie sektory

Rodzaj beneficjanta

MŚP

Tak

Duże przedsiębiorstwa

Tak

Całkowity planowany
roczny budżet programu
pomocy

Łączna kwota (2012–2016)

Budżet

Instrument pomocy (art. 5)

Dotacja

11 678 100 EUR
Tak
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CZĘŚĆ II
Cele ogólne (lista)

Regionalna pomoc
inwestycyjna
i pomoc na
zatrudnienie

Cele (lista)

Program pomocy

Maksymalna intensywność
pomocy w % lub maksymalna
kwota pomocy w NOK

Intensywność pomocy
wyrażona w postaci ekwi
walentu dotacji brutto nie
przekracza progu pomocy
regionalnej obowiązują
cego w dniu przyznania
pomocy w danym regionie
objętym pomocą.

Pomoc dla nowo
utworzonych
małych przedsię
biorstw
(art. 14)

2 mln EUR dla małych
przedsiębiorstw w regio
nach objętych art. 87
ust. 3 lit. a) oraz 1 mln
EUR dla małych przedsię
biorstw w regionach obję
tych art. 87 ust. 3 lit. c)

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

20 % dla małych przedsię
biorstw

Pomoc na ochronę
środowiska
(art. 17–25)

MŚP – premie w %

20 % dla małych
przedsiębiorstw
10 % dla średnich
przedsiębiorstw

10 % dla średnich przed
siębiorstw

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przed
siębiorstwom zastosowanie norm surow
szych 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

Proszę podać szczegółowe odniesienie do
odpowiednich norm

Pomoc na nabycie nowych środków trans
portu spełniających normy surowsze niż
normy wspólnotowe lub podnoszących
poziom ochrony środowiska w przypadku
braku norm wspólnotowych
(art. 19)

35 %

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

15 % dla małych przedsię
biorstw oraz 10 % dla
średnich przedsiębiorstw,
jeśli wdrożenie i zakoń
czenie nastąpi powyżej
trzech lat przed datą
wejścia w życie standardu
(10 % dla małych przedsię
biorstw,
jeśli
poniżej
trzech lat)

20 % dla małych
przedsiębiorstw
10 % dla średnich
przedsiębiorstw
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Cele (lista)

Maksymalna intensywność
pomocy w % lub maksymalna
kwota pomocy w NOK

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

60 %

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

45 %

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

45 %

Pomoc na badania środowiska
(art. 24)

50 %
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MŚP – premie w %

20 % dla małych
przedsiębiorstw
10 % dla średnich
przedsiębiorstw

20 % dla małych
przedsiębiorstw
10 % dla średnich
przedsiębiorstw

20 % dla małych
przedsiębiorstw
10 % dla średnich
przedsiębiorstw

20 % dla małych
przedsiębiorstw
10 % dla średnich
przedsiębiorstw

Pomoc na usługi
doradcze dla MŚP
oraz 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 może wynieść
1,5 mln EUR na jedno
przedsiębiorstwo docelowe
w
dowolnym
okresie
dwunastu miesięcy.

Pomoc w formie
kapitału podwyż
szonego ryzyka
(art. 28–29)

Pomoc na działal
ność badawczą,
rozwojową i inno
wacyjną
(art. 30–37)

Pomoc na projekty
badawczo-rozwo
jowe
(art. 31)

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

100 %

Badania przemy
słowe
(art. 31 ust. 2 lit. b))

50 %

10 % dla średnich
przedsiębiorstw
20 % dla małych
przedsiębiorstw
Premia w wysokości
15 % może zostać
dodana do maksy
malnej intensywności
pomocy w wysokości
80 %, jeśli spełnione są
warunki art. 31 ust. 4
lit. b).
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Cele ogólne (lista)

Cele (lista)

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

Maksymalna intensywność
pomocy w % lub maksymalna
kwota pomocy w NOK

25 %
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MŚP – premie w %

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

Pomoc na techniczne studia wykonalności
(art. 32)

75 % (badania przemy
słowe) i 50 % (ekspery
mentalne prace
rozwojowe) dla MŚP
65 % (badania przemy
słowe) i 40 % (ekspery
mentalne prace
rozwojowe) dla dużych
przedsiębiorstw

Pomoc szkole
niowa
(art. 38–39)

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

Intensywność pomocy nie
powinna przekraczać
intensywności pomocy na
projekty badawczorozwojowe art. 31 ust.
3–4.

Pomoc dla młodych innowacyjnych przed
siębiorstw
(art. 35)

1 mln EUR

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

200 000 EUR na benefi
cjenta
w
dowolnym
okresie trzech lat

Szkolenia specjalistyczne
(art. 38 ust. 1)

25 %

10 % dla średnich
przedsiębiorstw
20 % dla małych
przedsiębiorstw

Szkolenia ogólne
(art. 38 ust. 2)

60 %

10 % dla średnich
przedsiębiorstw
20 % dla małych
przedsiębiorstw

