
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 332/06) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER 6/10/R&D 

EFTA-állam Norvégia 

Régió Minden régió Regionális támogatásfajta 

A támogatást odaítélő hatóság Név Innovation Norway 

Cím PO Box 448 Sentrum 
0104 Oslo 
NORWAY 

Internetes cím (honlap) http://www.innovationnorway.com 

A támogatási intézkedés címe A környezetvédelmi technológiák és termékek kidolgozására irányuló kísérleti és 
demonstrációs projekteket támogató program (Miljøteknologiordningen for pilot- og 
demonstrasjonsanlegg) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti 
hivatalos lapban megjelent 
támogatás elérhetősége) 

1 S (2009–2010) jav., 141. oldal, lásd: 
http://www.regjeringen.no/pages/2250745/PDFS/PRP200920100001NHDDDDPDFS. 
pdf 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegét tartalmazó internetes 
cím 

http://www.innovationnorway.com 

A pontos weboldal kialakítása folyamatban van, és júliusban fogják közzétenni. A 
program hatályba lépését megelőző közzétételt követően haladéktalanul tájékoztatják 
az EFTA Felügyeleti Hatóságot. 

Az intézkedés típusa Támogatási program Van (a kedvezményezetteknek nyújtott támogatások) 

Időtartam Támogatási program 2010.8.1-től 2013.12.31-ig 

A parlamenti költségvetési eljárástól függően. 

Érintett gazdasági ágazat(ok) Valamennyi támogatható 
gazdasági ágazat 

Minden ágazat. 

A kedvezményezett típusa Kkv Igen 

Nagyvállalatok Igen 

Költségvetés A program keretében 
előirányzott teljes éves költ
ségvetési összeg 

140 millió NOK 

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

Általános célkitűzések (lista) Célkitűzések (lista) 

Maximális támo
gatási intenzitás 
(%) vagy maxi

mális támogatási 
összeg (NOK) 

Kkv-többlettámogatás (%) 

Kutatás-fejlesztési és inno
vációs támogatások 
(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) 

… % 

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

nagyvállalko
zások 
esetében: 25 % 

kisvállalatok esetében 
(összesen): 45 %, közepes 
vállalatok esetében: 35 %. A 
80 %-os maximális támoga
tási intenzitás 15 százalék
pontos többlettámogatással 
egészíthető ki (hatékony 
együttműködés), vö.: 
31. cikk (4) bekezdés b) 
pont.
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