
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 332/03) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER 2/10/R&D 

EFTA-állam Norvégia 

A támogatást nyújtó hatóság Oktatási és Kutatási Minisztérium 

http://www.regjeringen.no/kd 

A támogatási intézkedés címe Regionale forskningsfond 

Nemzeti jogalap (A nemzeti 
hivatalos lapban megjelent 
támogatás elérhetősége) 

Az összes dokumentum csak norvég nyelven hozzáférhető: 

Prop. 1 S (2009–2010) (Az Oktatási és Kutatási Minisztérium 2009–2010-es évre 
vonatkozó költségvetési javaslata, a Parlament (Stortinget) költségvetési határozata, a 
regionális kutatási alapokra vonatkozó követelmények és iránymutatások, támogatási 
levél (az Oktatási és Kutatási Minisztériumtól a megyei önkormányzatok számára)) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/prop/2009-2010/ 
prop-1-s-20092010 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegét tartalmazó internetes 
cím 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/lover_regler/retningslinjer/2009/ 
Retningslinjer-for-regionale-forskningsfond.html?id=593488 

Az intézkedés típusa program X 

Időtartam Támogatási program A program nem jelöli meg a lezárásának időpontját 

Érintett gazdasági ágazat(ok) Valamennyi támogatható 
gazdasági ágazat 

X 

A kedvezményezett típusa Kkv X 

Nagyvállalatok X 

Költségvetés A program keretében 
előirányzott teljes éves költ
ségvetési összeg 

200,2 millió NOK 

Támogatási eszköz 
(5. cikk) 

Támogatás X
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II. RÉSZ 

Általános célkitűzések 
(lista) Célkitűzések (lista) 

Maximális támogatási 
intenzitás (%) vagy maxi
mális támogatási összeg 

(NOK) 

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) 

100 % 

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

50 % 

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

25 % 

A műszaki megvalósíthatósági tanulmányokhoz 
nyújtott támogatás 
(32. cikk) 

… % 

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

… % 

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

100 %
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