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Uppgifter från Eftastaterna angående statligt stöd som beviljats enligt den rättsakt som det hänvisas
till i punkt 1j i bilaga XV till EES-avtalet (kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken
vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87
och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning))
(2012/C 146/04)
DEL I

Statligt stöd nr

GBER 4/12/R & D

Eftastat

Norge

Stödbeviljande myndighet

Namn

Selskapet for industrivekst (SIVA SF)
fylkesmyndigheter

Adress

SIVA
Postboks 1253 Sluppen
7462 Trondheim
NORWAY

Webbplats

http://www.siva.no

Stödåtgärdens beteckning

SIVA-stödordning för stöd till innovation

Nationell rättslig grund (hän
visning till landets officiella
kungörelseorgan)

Årliga budgetpropositioner till Stortinget (Stortingsproposisjon nr 1) från Kommunalog regionaldepartementet och Nærings- og handelsdepartementet
Årliga budgetdokument för fylkesmyndigheterna
Årliga anslagsskrivelser från Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og han
delsdepartementet och fylkesmyndigheterna
SIVA:s programbeskrivningar och interna riktlinjer finns på http://www.siva.no

Webblänk till den fullständiga
texten till stödåtgärden

http://www.siva.no/sivabas/nyheter.nsf/8486cefd06dd6d7041256802004f331f/
b641a8ec569fc3e1c1256feb0028804b/$FILE/Inkognh.pdf

Typ av åtgärd

Stödordning

X

Ändring av en befintlig stöd
åtgärd
Varaktighet

Stödordningen ersätter SIVAS nuvarande anmälan:
Eftas övervakningsmyndighets beslut nr 785/08/KOL
Stödordning

Startdatum: 1.1.2012.
Inget specifikt slutdatum har fastställts.

Dag då stödet beviljades

Stöd för särskilda ändamål

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade
miska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

X

Budget

Årligt totalbelopp för den bud
get som planeras enligt ord
ningen

125 miljoner NOK

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

ekono

X

X
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DEL II
Högsta tillåtna stödnivå i %
eller högsta tillåtna stödbelopp
i NOK

Allmänna mål (förteckning)

Mål (förteckning)

Stöd till forskning, utveckling
och innovation
(artiklarna 30–37)

Stöd för innovationsrådgiv
ningstjänster och stöd för inno
vationsstödjande tjänster
(artikel 36)

200 000 EUR, upp till
75 % av de stödberätti
gande utgifterna

Stöd för att hyra in högkvalifi
cerad personal
(artikel 37)

NOK

Bonus för små och
medelstora företag i %

