
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 

(2010/C 157/04) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER 16/2009/REG 

EFTA-állam Norvégia 

Régió Régió megnevezése (NUTS) Regionális támogatásfajta 

Troms NUTS III 

A támogatást odaítélő hatóság Megnevezés Troms megye 

Cím Postboks 6600 
9296 Tromsø 

Internetes cím (honlap) http://www.tromsfylke.no/ 

A támogatási intézkedés címe Troms megye 2009-re szóló regionális fejlesztési programja (Regionalt utviklings
program for Troms 2009) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti 
hivatalos lapban megjelent 
támogatás elérhetősége) 

Troms megyei tanács költségvetése (Fylkeskommunale midler tildelt av Fylkestinget 
over årlige budsjetter) 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegét tartalmazó internetes 
cím 

http://www.tromsfylke.no/Forside/Publikasjoner/Planer/tabid/332/Default.aspx 

Az intézkedés típusa Támogatási program Igen 

Létező támogatási intézkedés 
módosítása 

Nem 

Időtartam Támogatási program 2009.10.1-től 2013.12.31-ig 

Érintett gazdasági ágazat(ok) Valamennyi támogatható 
gazdasági ágazat 

Valamennyi 

A kedvezményezett típusa Kkv Igen 

Nagyvállalat Igen 

Költségvetés A program keretében 
előirányzott teljes éves költ
ségvetési összeg 

50 millió NOK 

Támogatási eszköz (5. cikk) Támogatás x 

Kölcsön x
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II. RÉSZ 

Általános célkitűzések (lista) Célkitűzések (lista) 

Maximális 
támogatási 
intenzitás 
(%) vagy 

maximális 
támogatási 

összeg 
NOK-ban 

Kkv – többlettámogatás (%) 

Regionális beruházási és 
foglalkoztatási támogatás 
(13. cikk) 

Támogatási program 22 % Sone III: Kisvállalkozások 30 %, 
közepes vállalkozások 20 %, 
nagyvállalkozások 10 %. 

Sone IV: Kisvállalkozások 35 %, 
közepes vállalkozások 25 %, 
nagyvállalkozások 15 %. 

Mezőgazdasági termékek 
feldolgozását és forgalomba 
hozatalát célzó befektetés 
esetében: 40 % 

Ad hoc támogatás (13. cikk (1) bekezdés) … % 

Újonnan létrehozott kisvállal
kozások részére nyújtott 
támogatás (14. cikk) 

5 % A három első évben 30 %, a 
két utolsó évben 20 %. 

Kkv-k részére nyújtott beruhá
zási és foglalkoztatási támo
gatás (15. cikk) 

10 % Kisvállalkozás: 20 % 
Közepes vállalkozás: 10 % 

Női vállalkozók által újonnan 
létrehozott kisvállalkozások 
részére nyújtott támogatás 
(16. cikk) 

6 % Az első öt évben 15 %. (Vállal
kozásonként nem több mint 1 
millió EUR) 

Környezetvédelmi támoga
tások (17–25. cikk) 

A vállalkozások számára a közösségi 
környezetvédelmi szabványok túlteljesí
tését, illetve közösségi szabványok 
hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését lehetővé tevő beruházási támo
gatás (18. cikk) 

Kérjük, adja meg a szabvány konkrét 
megnevezését. 

1 % 55 % (kisvállalkozások) 45 % 
(közepes vállalkozások) 35 % 
(nagyvállalkozások) 

Amennyiben egy vállalkozás 
olyan befektetést hajt végre, 
amely lehetővé teszi számára a 
közösségi környezetvédelmi 
szabványok túlteljesítését, 
illetve közösségi szabványok 
hiányában a környezetvédelem 
szintjének emelését 

A közösségi szabványok túlteljesítését, 
illetve közösségi szabványok hiányában 
a környezetvédelem szintjének emelését 
lehetővé tevő, új szállítóeszközök beszer
zéshez nyújtott támogatás (19. cikk) 

1 % 55 %/45 % és 35 % kis-/ 
közepes/nagyvállalkozásoknak 

A kkv-k jövőbeni közösségi szabvá
nyokhoz idő előtt történő alkalmazko
dáshoz nyújtott támogatás (20. cikk) 

2 % 15 %/10 % kis-/közepes vállal
kozásoknak 

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez 
nyújtott környezetvédelmi beruházási 
támogatás (21. cikk) 

1 % 80 %/70 %/60 % kis-/közepes/ 
nagyvállalkozásoknak 

A nagy hatásfokú kapcsolt energiaterme
lésbe történő beruházáshoz nyújtott 
környezetvédelmi támogatás (22. cikk) 

1 % 65 %/55 %/45 % kis-/közepes/ 
nagyvállalkozásoknak 

A megújuló energiaforrásokból származó 
energia előmozdítására irányuló környe
zetvédelmi beruházási támogatás 
(23. cikk) 

1 % 65 %/55 %/45 % kis-/közepes/ 
nagyvállalkozásoknak 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyúj
tott támogatás (24. cikk) 

3 % 70 %/60 %/50 % kis-/közepes/ 
nagyvállalkozásoknak 

Kkv-k részére tanácsadáshoz 
és kkv-k vásárokon való rész
vételéhez nyújtott támoga
tások (26–27. cikk) 

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás (26. cikk) 

3 % 50 % 

A kkv-k vásárokon való részvételéhez 
nyújtott támogatás (27. cikk) 

3 % 50 %
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Általános célkitűzések (lista) Célkitűzések (lista) 

Maximális 
támogatási 
intenzitás 
(%) vagy 

maximális 
támogatási 

összeg 
NOK-ban 

Kkv – többlettámogatás (%) 

Kutatás-fejlesztési és innová
ciós 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) 

4 % 55 % (nagyvállalkozás) 65 % 
(kkv) 80 % a 31. cikk (4) 
bekezdése b) pontjának megfe
lelően 

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

3 % 45 %/35 % kis-/közepes vállal
kozásoknak. Illetve a 31. cikk 
(4) bekezdésének b) pontja 
szerint legfeljebb további 15 %. 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmá
nyokhoz nyújtott támogatás (32. cikk) 

5 % 75 % kkv-nak (ipari kutatás) és 
50 % kkv-knak (kísérleti 
fejlesztés) Nagyvállalkozás: 
65 % (ipari kutatás) és 45 % 
(kísérleti fejlesztés) 

A kkv-k részére ipari tulajdonjogokkal 
kapcsolatban felmerülő költségekhez 
nyújtott támogatás (33. cikk) 

1 % Ipari kutatáshoz kapcsolódó 
költségek: 55 % (nagyvállal
kozás) 65 % (kkv). 

A mezőgazdasági és halászati ágazatban 
nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás 
(34. cikk) 

6 % 100 % (K + F szervezetek) 

Kezdő innovatív vállalkozások részére 
nyújtott támogatás (35. cikk) 

1 millió 
NOK 

Kevesebb mint 1 millió EUR 

Innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 
és innovációs támogató szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás (36. cikk) 

500 000 
NOK 

Kkv. Évente kevesebb mint 
200 000 NOK. 

A magasan képzett munkaerő kölcsönzé
séhez nyújtott támogatás (37. cikk) 

500 000 
NOK 

50 % kkv-nak 

Képzési támogatások 
(38–39. cikk) 

Szakképzés (38. cikk 1. pont) 6 % (Sone III og IV) 40 % kkv-knak 
és 30 % nagyvállalkozásoknak 

Általános képzés (38. cikk 2. pont) 10 % 75 % kkv-nak, 55 % nagyvállal
kozásoknak (Sone III og IV) 

A hátrányos helyzetű és 
fogyatékkal élő munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtott 
támogatások (40–42. cikk) 

A hátrányos helyzetű munkavállalók 
felvételéhez bértámogatás formájában 
nyújtott támogatás (40. cikk) 

… % 

A fogyatékossággal élő munkavállalók 
foglalkoztatásának bértámogatás formá
jában történő támogatása (41. cikk) 

1 % 75 % 

A fogyatékkal élő munkavállalók foglal
koztatása többletköltségeinek ellentétele
zésére nyújtott támogatás (42. cikk) 

1 % 100 %
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