
Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában 
említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a 
közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános 

csoportmentességi rendelet)) alapján nyújtott állami támogatásról 

(2009/C 150/11) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER 2/09 R&D 

EFTA-állam Norvégia 

Régió Régió megnevezése (NUTS) 
Sarpsborg, Østfold County (Sarps
borg, Østfold megye) 

Támogatott régió 

A támogatást odaítélő hatóság Név Østfold county council (Østfold 
megyei tanács) 

Cím P.O.Box 220, N-1701 Sarpsborg 

Internetes cím (honlap) www.ostfold-f.kommune.no 

A támogatási intézkedés címe Value-driven service innovation (Értékközpontú szolgáltatási innováció) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

— „Handlingsprogram for Kompetanseoffensiven 2015”, 2007. 
december 

— A Kompetanseoffensiven (Østfold Megyei Tanács), érdemi döntés 
13/2008 

— A követelmények teljesítésére vonatkozó végleges megerősítés, 
09.2.6., 2009/478-4676/2009 dokumentum 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.borginnovasjon.no/?CatID=1185 
http://www.ostfold-f.kommune.no/modules/module_123/ 
proxy.asp?D=2&C=381&I=17392&mnusel=1034a1295a 

Az intézkedés típusa Program 

Ad hoc támogatás X A kedvezményezett neve 
Borg Innovasjon AS 

Támogatás odaítélésének időpontja Ad hoc támogatás Odaítélés megerősítése: 2009.2.6. 

Érintett gazdasági ágazat(ok) Meghatározott ágazatok – Adja 
meg a NACE Rev. 2. szerinti beso
rolást 

72,20 

A kedvezményezett típusa Kkv 

Nagyvállalat X 

Költségvetés A program keretében előirányzott 
teljes éves költségvetési összeg 

… (millió NOK) 

A vállalkozás számára juttatott ad 
hoc támogatás teljes összege 

1,2 millió NOK 

Kezességvállalásra elkülönített rész … (millió NOK) 

Támogatási eszköz (5. cikk) Támogatás 1,2 millió NOK
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II. RÉSZ 

Általános célkitűzések 
(lista) Célkitűzések (lista) 

Maximális támogatási 
intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási 
összeg NOK-ban 

Kkv – 
többlettámo

gatás % 

Kutatás-fejlesztési és 
innovációs támogatások 
(30–37. cikk) 

Kutatás- fejlesztési 
projektekhez nyúj
tott támogatás 
(31. cikk) 

Alapkutatás (31. cikk (2) 
bekezdés a) pont) 

… % 

Ipari kutatás (31. cikk (2) 
bekezdés b) pont) 

50 % 

Kísérleti fejlesztés (31. cikk 
(2) bekezdés c) pont) 

… %
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