
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 

(2009/C 171/04) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER5/09/R&D 

EFTA-állam Norvégia 

Régió Régió megnevezése 
(NUTS) 

Regionális támogatásfajta 

A támogatást odaítélő hatóság Név Norvég Kutatási Tanács 

Cím Stensberggate 26, 0131 Oslo 
NORVÉGIA 

Internetes cím (honlap) www.forskningsradet.no 

A támogatási intézkedés címe A környezetbarát energia kutatóközpontjai (Centres for Environment-friendly 
Energy Research (FME)) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hiva
talos lapban megjelent támogatás 
elérhetősége) 

Az FME-program jogalapja: 
A Kőolaj- és Energiaügyi Minisztérium 2009. évi költségvetési javaslata és a 
norvég parlament (Stortinget) döntése a költségvetésről, Budsjett-innst. S. nr. 9 
(2008-2009), cf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (2008-2009). 
A Kőolaj- és Energiaügyi Minisztérium 2009. évi költségvetési indítványa a 
Norvég Kutatási Tanácsnak (RCN), amelyben meghatározza az FME támogatási 
program feltételeit. 
A 2009. évi költségvetés változásaira vonatkozó költségvetési javaslat (St.prp. 
nr.37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid). 
Az Oktatási és Kutatási Minisztérium 2009. évi költségvetési indítványa a 2009. 
évi finanszírozásra vonatkozóan (2009.3.12-i indítvány). 
Belső dokumentumok (a Norvég Kutatási Tanács weboldalain közzétéve) 
„FME – Beskrivelse av ordningen”, 
„FME – Krav og retningslinjer” 
„Generelle kontraktsvilkår” 
„Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk” 
Angolul közzétéve: 
„A környezetbarát energia kutatóközpontjai támogatási programjának leírása”, 
valamint 
„FME – Előírások és útmutatók”, amelyet az RCN adott ki a jelentéstételre 
vonatkozó RCN-eljárásokkal együtt. 
A dokumentumok az alábbi internetes címen olvashatók: www.forskningsradet. 
no és 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename= 
energisenter%2FHovedsidemal&cid=1222932140861 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegét tartalmazó internetes cím 

FME – leírás 
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename= 
energisenter%2FHovedsidemal&cid=1222932140861 

Az intézkedés típusa Program FME – K+F-hez nyújtott támogatás
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Időtartam Program 2009.3.1-től 2013.12.31-ig 

A kedvezményezett típusa Kkv igen 

Nagyvállalat igen 

Költségvetés A program keretében 
előirányzott teljes éves 
költségvetési összeg 

125 millió NOK 

Támogatási eszköz (5. cikk) Támogatás 125 millió NOK 

Közösségi forrásokból történő társ
finanszírozás esetén 

Hivatkozások: A közösségi finanszírozás 
összege: 0 

… millió NOK 

II. RÉSZ 

Általános célkitűzések 
(lista) Célkitűzések (lista) 

Maximális támogatási 
intenzitás (%) vagy 

Maximális támogatási 
összeg NOK-ban 

Kkv – 
többlettámogatás 

(%) 

Kutatási, fejlesztési és 
innovációs támogatások 
(30–37. cikk) 

Kutatási és fejlesztési 
projektekhez nyújtott 
támogatás (31. cikk) 

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

Kb. 60 % 

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

Kb. 40 % 

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