
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 

(2010/C 320/05) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER 1/10/R&D 

EFTA-állam Norvégia 

A támogatást odaítélő 
hatóság 

Név Innovasjon Norge 

Cím Innovasjon Norge 
Postboks 448 sentrum 
0104 Olslo 
NORWAY 

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

A támogatási intézkedés 
címe 

Kutatási, fejlesztési és innovációs regionális fejlesztési programok 

Nemzeti jogalap (A nemzeti 
hivatalos lapban megjelent 
támogatás elérhetősége) 

Éves támogatást felajánló levelek: 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/tilskuddsbrev/Tilskuddsbrev2010/ 
Innovasjon_Norge_Oppdragsbrev2010.pdf 

A 2008.11.14-i 1213. sz. rendelet, vö.: az EGT-megállapodás XV. melléklete 1. 
pontjának j. alpontja 

A támogatási intézkedés 
teljes szövegét tartalmazó 
internetes cím 

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/Retningslinjer/Retningslinjer_ 
2010.pdf 

valamint 
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/REGA/Div%20publisering%202010/ 
Retningslinjer%20kap%20%20552%20post%2072%20220110.pdf 

Az intézkedés típusa Támogatási program X 

Létező támogatási intézkedés 
módosítása 

93-155. és 375/98. Az EFTA Felügyeleti Hatóság támogatási száma 

Időtartam Támogatási program 2010.3.28-tól 2013.12.31-ig 

Érintett gazdasági ágazat(ok) Valamennyi támogatható 
gazdasági ágazat 

X 

A kedvezményezett típusa Kkv X 

Költségvetés A program keretében 
előirányzott teljes éves költ
ségvetési összeg 

300 millió NOK
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A támogatási eszköz 
(5. cikk) 

Támogatás X 

Kölcsön X 

II. RÉSZ 

Általános célkitűzések 
(lista) Célkitűzések (lista) 

Maximális támogatási inten
zitás (%) vagy maximális 
támogatási összeg (NOK) 

Kkv-többlettámogatás (%) 

Támogatás a 
kutatás-fejlesztés és 
az innováció céljára 
(30–37. cikk) 

Kutatás-fejlesztési 
projektekhez nyújtott 
támogatás 
(31. cikk) 

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

… % 

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

50 % 10 % (Közepes méretű 
vállalkozások)/20% 
(Kisvállalkozások)/ 
további 15 %-os 
hozzájárulás, legfel
jebb 80 %-os maxi
mális támogatási 
intenzitásig, ameny- 
nyiben teljesülnek a 
31. cikk 4) bekezdése 
b) pontjának feltételei 
(i./ii./iii.) 

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

25 % 10 % (Közepes méretű 
vállalkozások)/20 % 
(Kisvállalkozások)/ 
további 15 %-os 
hozzájárulás, legfel
jebb 80 %-os maxi
mális támogatási 
intenzitásig, ameny- 
nyiben teljesülnek a 
31. cikk 4) bekezdése 
b) pontjának feltételei 
(i./ii./iii.) 

Műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz 
nyújtott támogatás 
(32. cikk) 

40 % (a kísérleti 
fejlesztés előkészítése)/ 
65 % (az ipari kutatás 
előkészítése) 

10 % 

A KKV-k ipari tulajdonnal összefüggő 
jogokkal kapcsolatos költségeihez nyújtott 
támogatás 
(33. cikk) 

60 % (ipari kutatás) 
35 % (kísérleti 
fejlesztés) 
Közepes méretű vállal
kozások 
70 % (ipari kutatás) 
45 % (kísérleti kutatás) 
Kisméretű vállalkozások 

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz 
és az innovációt támogató szolgáltatásokhoz 
nyújtott támogatás 
(36. cikk) 

Maximális támogatási 
intenzitás: 75 % 
Maximális támogatási 
összeg: 200 000 EUR 

Magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez 
nyújtott támogatás 
(37. cikk) 

50 %
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