
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGGEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSOK 

EFTA FELÜGYELETI HATÓSÁG 

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 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 164/04) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER 17/09/ENV 

Tagállam Norvégia 

Régió Régió megnevezése (NUTS) Regionális támogatásfajta: nemzeti rendszer 

A támogatást odaítélő hatóság Neve A norvég állami útfelügyelet 

Címe Statens vegvesen 
Postboks 8142 Dep. 
0033 Oslo 
NORWAY 

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

A támogatási intézkedés címe Transnova 

Nemzeti jogalap (A nemzeti 
hivatalos lapban megjelent 
támogatás elérhetősége) 

Parlamenti előirányzat a 2009. költségvetési évre 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegét tartalmazó internetes 
cím 

http://www.Transnova.no 

Az intézkedés típusa Támogatási program Igen 

Létező támogatási intézkedés 
módosítása 

Nem 

Időtartam Támogatási program A parlamenti előirányzatok egyszerre egy évre vonat
koznak, de hároméves programot terveznek 

Támogatás odaítélésének 
időpontja 

A pályázatokat most dolgozzák fel, a támogatásokat év 
végéig (2009) kötik le
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Érintett gazdasági ágazat(ok) Valamennyi támogatható 
gazdasági ágazat 

Valamennyi ágazat, ideértve a vállalkozásokat, hatósá
gokat és nem kormányzati szerveket is 

Meghatározott ágazatok – 
Adja meg a NACE Rev. 2. 
szerinti besorolást 

A kedvezményezett típusa Kkv x 

Nagyvállalatok x 

Költségvetés A program keretében 
előirányzott teljes éves költ
ségvetési összeg 

Nemzeti valutanem … (millió) 
évi 50 millió NOK 

Támogatási eszköz (5. cikk) 

Támogatás x 

II. RÉSZ 

Általános célkitűzések Célkitűzések 

A támogatás 
maximális 

intenzitása %-ban 
vagy maximális 

támogatási összeg 
(nemzeti valutanem) 

Kkv-többlettámogatás %-ban 

A közlekedési ágazatban a 
fosszilis tüzelőanyagok 
fenntartható alternatívákkal 
való helyettesítésének 
ösztönzése 

A támogatásokat olyan projekteknek 
nyújtják, amelyek mindegyike a 800/ 
2008/EK rendelet 6. cikkében meghatá
rozott határértékek alatt van, a támoga
tásintenzitás pedig megfelel a rendelet 
vonatkozó cikkeinek. A támogatásnyúj
tást a feltételezett addicionalitás, a pályá
zatok minősége és a nemzeti prioritások 
alapján döntik el 

Környezetvédelmi támoga
tások (17–25. cikk) 

A vállalatok számára a közösségi környe
zetvédelmi szabványok túlteljesítését, 
illetve közösségi szabványok hiányában 
a környezetvédelem szintjének emelését 
lehetővé tevő beruházási támogatás 
(18. cikk) 
Kérjük, adja meg a szabvány konkrét 
megnevezését 

Legfeljebb 35 % 10 % vagy 20 % 

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

Legfeljebb 35 % 10 % vagy 20 % 

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

Legfeljebb 15 % 

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

Legfeljebb 60 % 
vagy 20 % 

10 % vagy 20 % 

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

45 % 10 % vagy 20 % 

Környezetvédelmi tanulmányokra nyúj
tott támogatás (24. cikk) 

Legfeljebb 50 % 10 % vagy 20 %
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Általános célkitűzések Célkitűzések 

A támogatás 
maximális 

intenzitása %-ban 
vagy maximális 

támogatási összeg 
(nemzeti valutanem) 

Kkv-többlettámogatás %-ban 

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

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

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

Legfeljebb 
100 % 

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

Legfeljebb 50 % 10 % vagy 20 %, extra 
többlettámogatás együtt
működésen alapuló 
projektek számára 15 % 

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

25 % 10 % vagy 20 %, extra 
többlettámogatás együtt
működésen alapuló 
projektek számára 15 %
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