
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 332/04) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER 4/10/R&D 

EFTA-állam Norvégia 

Régió Minden régió Vegyes területek 

A támogatást nyújtó hatóság Név Innovasjon Norge 

Cím Innovasjon Norge 
Postboks 448 Sentrum 
0104 Oslo 
NORWAY 

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

A támogatási intézkedés 
címe 

Seed money elnevezésű eszköz – versenyképességi és innovációs uniós keretprogram – 
ECO-innováció 

Nemzeti jogalap (A nemzeti 
hivatalos lapban megjelent 
támogatás elérhetősége) 

2010. évi állami költségvetés – 924. fejezet 70. pont 
A Norvég Kereskedelmi és Innovációs Minisztérium 2010. május 12-én kelt levele. 

A támogatási intézkedés 
teljes szövegét tartalmazó 
internetes cím 

http://bedriftieu.no/templates/eic2/Page_Meta.aspx?id=60986 

Az intézkedés típusa Támogatási program X 

Időtartam Támogatási program 2010.6.25-től 2013.12.31-ig 

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 

2 000 000 NOK 

Támogatási eszköz (5. cikk) Támogatás X
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II. RÉSZ 

Általános célkitűzések 
(lista) Célkitűzések (lista) 

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

Kkv-többlettámogatás (%) 

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

Kutatás-fejlesztési 
projektekhez 
nyújtott támo
gatás 
(31. cikk) 

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

… % 

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

… % 

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

Maximális támogatási 
intenzitás 
100 000 NOK (a támo
gatható költségek legfel
jebb 25–50 %-a a válla
latok méretétől és a 
szabályozás által 
meghatározott feltéte
lektől függően 

25 % + 10/20 %-os 
emelés a kkv-k, 15 %-os 
a legalább két vállalkozás 
közötti együttműködést 
tartalmazó projektek 
esetében, amennyiben 
legaláb egy kkv részt 
vesz abban vagy legalább 
két EFTA-államban végzik 
és egyetlen vállalkozás 
sem viseli az együttműkö
dési projekt költségeinek 
több mint 70 %-át:
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