Artikkel
Gruppeunntak
Støtteberettigede
kostnader

Artikkel 14
Regional investeringsstøtte
Kostnader til:
- A) Kostnader for investering i materielle og immaterielle eiendeler
- B) De anslåtte arbeidskraftkostnadene i forbindelse med skaping av arbeidsplasser som følge av en førsteinvestering, beregnet over
en periode på to år, eller
En kombinasjon av bokstav A) og B) som ikke overstiger beløpet for A) eller B), avhengig av hvilket som er høyest.
For støtte tildelt for en grunnleggende endring av produksjonsprosessen skal de støtteberettigede kostnadene overstige avskrivningen i
de tre foregående regnskapsårene av eiendelene som er knyttet til virksomheten som skal moderniseres. For støtte tildelt for utvidelse av
en eksisterende virksomhet skal de støtteberettigede kostnadene overstige den bokførte verdien av eiendelene som gjenbrukes, med
minst 200 % i det seneste regnskapsåret før igangsettingen av arbeidet.

Støtteintensitet

For immaterielle eiendeler er beregning av investeringskostnader berettiget dersom de oppfyller følgende vilkår:
a) de skal brukes utelukkende i virksomheten som mottar støtten,
b) de skal kunne avskrives,
c) de skal være kjøpt på markedsvilkår fra en tredjemann uten tilknytning til kjøperen, og
d) de skal inngå i eiendelene til foretaket som mottar støtten, og skal fortsatt være knyttet til prosjektet som mottar støtten, i minst fem
år, eller tre år når det gjelder SMB-er.
For store foretak er kostnader for immaterielle eiendeler bare støtteberettigede opp til en grense på 50 % av de samlede støtteberettigede
investeringskostnadene for førsteinvesteringen.
15 % av støtteberettigede kostnader.

Tillegg til
støtteintensitet

Støtteintensiteten i bruttotilskuddsekvivalent skal ikke overstige den høyeste støtteintensiteten som er fastsatt på regionalstøttekartet som
gjelder på det tidspunkt støtten tildeles i det berørte området. Dersom støtteintensiteten beregnes på grunnlag av gruppeunntaket artikkel
14 nr. 4 bokstav c),1 skal den høyeste støtteintensiteten ikke overstige det høyeste beløpet som framkommer ved anvendelse av denne
støtteintensiteten på grunnlag av investeringskostnadene eller arbeidskraftkostnadene. For store investeringsprosjekter skal støtten ikke
overstige det justerte støttebeløpet beregnet i samsvar med ordningen som er fastsatt i gruppeunntaket artikkel 2 nr. 20.2
20 % for små bedrifter
10 % for mellomstore bedrifter

1

Dvs. en kombinasjon av bokstav a) [materielle og immaterielle eiendeler] og b) [lønnskostnader] som ikke overstiger beløpet for a) eller b), avhengig av hvilket som er høyest.
«Justert støttebeløp» er det høyeste tillatte støttebeløp for et stort investeringsprosjekt, beregnet etter følgende formel: høyeste støttebeløp = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), der R er den
høyeste støtteintensiteten som kan anvendes i det berørte området, som er oppført på et godkjent regionalstøttekart, og som gjelder på det tidspunkt støtten tildeles, men unntatt den
økte støtteintensiteten for SMB-er, A er de første 50 millioner euro av de støtteberettigede kostnadene, B er delen av støtteberettigede kostnader mellom 50 millioner euro og 100
millioner euro, og C er delen av støtteberettigede kostnader over 100 millioner euro,
2

Begrensninger

Støtte tildeles i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c). Støtten kan gis til SMB-er for enhver
form for førsteinvestering. Støtte til store foretak skal bare gis for en førsteinvestering i ny økonomisk virksomhet i det berørte området.
Investeringen skal opprettholdes i mottakerområdet i minst fem år, eller minst tre år når det gjelder SMB-er, etter at hele investeringen er
avsluttet. Dette skal ikke være til hinder for utskifting av anlegg eller utstyr som er blitt foreldet eller ødelagt i løpet av denne perioden,
forutsatt at den økonomiske virksomheten opprettholdes i det berørte området i den relevante minsteperioden.
Når de støtteberettigede kostnadene beregnes på grunnlag av anslåtte arbeidskraftkostnader skal følgende vilkår være oppfylt:
a) investeringsprosjektet skal føre til en nettoøkning av antall ansatte i den berørte virksomheten sammenlignet med gjennomsnittet for
de foregående tolv månedene, noe som innebærer at eventuelle tapte arbeidsplasser skal trekkes fra antall nye arbeidsplasser som er
skapt i nevnte periode,
b) alle stillinger skal besettes senest tre år etter arbeidets avslutning, og
c) alle arbeidsplasser som skapes gjennom investeringen, skal opprettholdes i det berørte området i minst fem år fra den dag stillingen
første gang ble besatt, eller tre år når det gjelder SMB-er.
Regionalstøtte til utvikling av bredbåndsnett skal oppfylle følgende vilkår:
a) støtte skal bare gis til områder der det ikke finnes nett av samme type (enten grunnleggende bredbåndsnett eller NGA-nett), og der
det ikke er sannsynlig at et slikt nett vil bli utviklet på kommersielle vilkår innen tre år fra beslutningen om å gi støtten, og
b) nettoperatøren som mottar støtte, skal på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår gi aktiv og passiv engrostilgang, herunder fysisk
tilgang når det gjelder NGA-nett, og
c) støtten skal gis på grunnlag av en konkurransebasert utvelgingsprosess.
Regionalstøtte til forskningsinfrastruktur skal bare gis dersom støtten er betinget av at det gis ikke-diskriminerende tilgang med
innsynsmulighet til den støttede infrastrukturen.
De ervervede eiendelene skal være nye, unntatt når det gjelder SMB-er og ved erverv av en virksomhet. Kostnader for leie av materielle
eiendeler kan tas hensyn til på følgende vilkår:
a) for grunn og bygninger må leieavtalen fortsette å løpe i minst fem år etter den beregnede datoen for avslutning av
investeringsprosjektet når det gjelder store foretak, eller tre år når det gjelder SMB-er,
b) for produksjonsanlegg og maskiner må leieavtalen gjelde finansiell leasing og pålegge støttemottakeren en forpliktelse til å kjøpe
eiendelen når leieavtalen utløper. Ved erverv av eiendelene til en virksomhet slik dette er definert i gruppeunntaket artikkel 2 nr. 49 og
51, skal bare kostnaden ved kjøp av eiendeler fra tredjemann uten tilknytning til kjøperen tas i betraktning. Transaksjonen skal
gjennomføres på markedsvilkår. Dersom det allerede er gitt støtte til erverv av eiendeler før de kjøpes, skal kostnadene for disse
eiendelene trekkes fra de støtteberettigede kostnadene som er knyttet til erverv av en virksomhet. Når et medlem av familien til den
opprinnelige eieren, eller en ansatt, overtar en liten bedrift, skal ikke vilkåret om at eiendelene skal kjøpes fra en tredjemann uten
tilknytning til kjøperen, gjelde. Erverv av aksjer utgjør ikke en førsteinvestering.

Førsteinvesteringer som innledes av den samme støttemottakeren (på konsernplan) innenfor en periode på tre år fra igangsettingen av
arbeidet på en annen støttet investering i samme NUTS-3-region, skal anses som en del av ett enkelt investeringsprosjekt. Dersom et
slikt enkelt investeringsprosjekt er et stort investeringsprosjekt, skal den samlede støtten til investeringsprosjektet ikke overstige det
justerte støttebeløpet for store investeringsprosjekter.
Støttemottakeren skal gi et finansielt bidrag på minst 25 % av de støtteberettigede kostnadene, enten med egne midler eller gjennom
ekstern finansiering, i en form som ikke omfatter offentlig støtte.
For førsteinvesteringer knyttet til prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale samarbeidet som er omfattet av forordning
(EU) nr. 1299/2013, skal støtteintensiteten i det området der førsteinvesteringen foretas, gjelde for alle støttemottakere som deltar i
prosjektet. Dersom førsteinvesteringen foretas i to eller flere støtteområder, skal den høyeste støtteintensiteten være den som gjelder i det
støtteberettigede området der det høyeste beløpet for støtteberettigede kostnader påløper. I støtteområder som er berettiget til støtte i
henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c), får denne bestemmelsen bare anvendelse på store foretak dersom førsteinvesteringen
gjelder en ny økonomisk virksomhet.
Artikkel
Gruppeunntak
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Støtteintensitet
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Artikkel 18
Støtte til rådgivningstjenester til SMB-er
Kostnader til:
Rådgivningstjenester som ytes av eksterne rådgivere
50 % av støtteberettigede kostnader
Ingen

Artikkel
Gruppeunntak
Støtteberettigede
kostnader

Artikkel 19
Støtte til SMB-ers deltaking på messer
Kostnader til:
- Leie av stand/oppstillingsplass
- Oppsetting av stand/oppstillingsplass
Drift av stand/oppstillingsplass
50 % av støtteberettigede kostnader
Ingen

Støtteintensitet
Tillegg til
støtteintensitet
Begrensninger

De berørte tjenestene skal ikke være virksomhet som utøves løpende eller periodisk, og de skal ikke være knyttet til foretakets ordinære
driftsutgifter, for eksempel rutinemessig skatterådgivning, vanlig juridisk bistand eller annonsering.

Artikkel
Gruppeunntak
Støtteberettigede
kostnader

Støtteintensitet
Tillegg til
støtteintensitet
Begrensninger

Artikkel
Gruppeunntak

Artikkel 20
Støtte til SMB-ers samarbeidskostnader knyttet til deltaking i prosjekter innenfor rammen av det europeiske territoriale samarbeidet
Kostnader til:
- Organisatorisk samarbeid, herunder kostnader til personale og kontorer i den utstrekning kostnadene er knyttet til
samarbeidsprosjektet
- Rådgivnings- og støttetjenester knyttet til samarbeid, som ytes av eksterne konsulenter og tjenestetilbydere
- Reiseutgifter, kostnader for utstyr og investeringer som er direkte knyttet til prosjektet, og avskrivning av verktøy og utstyr som
utelukkende brukes i prosjektet
50 % av støtteberettigede kostnader
Ingen
Rådgivnings- og støttetjenester knyttet til samarbeid som ytes av eksterne konsulenter og tjenestetilbydere skal ikke være virksomhet
som utøves løpende eller periodisk, og de skal ikke være knyttet til foretakets ordinære driftsutgifter, for eksempel rutinemessig
skatterådgivning, vanlig juridisk bistand eller rutinemessig annonsering.
Artikkel 25
Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter
Innenfor følgende kategorier:
a) Grunnforskning
b) Industriell forskning
c) Eksperimentell forskning
d) Forundersøkelser

Støtteberettigede
kostnader

Kostnader til:
- Personale som er sysselsatt i prosjektet (forskere, teknikere og annet hjelpepersonale)
- Instrumenter og utstyr i den utstrekning og i det tidsrom dette brukes i prosjektet. Når disse ikke brukes for hele
avskrivningsperioden, skal kun avskrivingskostnader som svarer til prosjektets varighet utgjøre støtteberettigede kostnader.
- Bygninger og grunn, i den utstrekning og for det tidsrom de brukes i prosjektet. For bygninger er bare de avskrivningskostnadene
som svarer til prosjektets varighet støtteberettigede. For grunn er kostnader for kommersiell overdragelse eller faktisk påløpte
kapitalkostnader støtteberettigede.
- Kontraktsforskning, kunnskap og patenter kjøpt eller lisensiert fra eksterne kilder på armlengdes vilkår, og kostnader til rådgivning
og tilsvarende tjenester som utelukkende brukes i prosjektet.
- Ytterligere felleskostnader og andre driftskostnader, herunder materialkostander, forsyninger og lignende produkter, som er direkte
knyttet til prosjektet

Støtteintensitet

Tillegg til
støtteintensitet

Begrensninger

Artikkel
Gruppeunntak
Støtteberettigede
kostnader

Støtteintensitet
Tillegg til
støtteintensitet
Begrensninger

Av støtteberettigede kostnader:
Grunnforskning: 100 %
Industriell forskning: 50%
Eksperimentell forskning: 25 %
Forundersøkelser: 50%
Industriell forskning og eksperiementell forskning kan økes til 80% på følgende måte:
a) Med 10% for mellomstore bedrifter og 20% for små bedrifter
b) Med 15% dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
i.
Prosjektet omfatter et faktisk samarbeid
— mellom foretak der minst ett er en SMB, eller utføres i minst to EØS-medlemsstater, og ingen foretak alene står for mer enn 70 % av
de støtteberettigede kostnadene, eller
— mellom et foretak og en eller flere organisasjoner for forskning og kunnskapsformidling, der den/de sistnevnte alene står for minst
10 % av de støtteberettigede kostnadene og har rett til å offentliggjøre sine egne forskningsresultater,
ii.
Resultatene av prosjektet får omfattende spredning gjennom konferanser, publikasjoner, åpne datakilder eller programvare med
gratis eller åpen kildekode.
Støtteintensiteten for forundersøkelser kan økes med 10% for mellomstore bedrifter og 20% for små bedrifter.
- Avskrivingskostnader skal være beregnet i samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper

Artikkel 28
Innovasjonsstøtte til SMB-er
Kostnader til:
- Oppnåelse, validering og beskyttelse av patenter og andre immaterielle eiendeler
- Utplassering av høyt kvalifisert personale fra en organisasjon for forskning og kunnskapsformidling eller et stort foretak, som skal
arbeide med forskning, utvikling og innovasjon i en nyopprettet funksjon hos støttemottakeren, og som ikke erstatter annet personale
- Rådgivnings- og støttetjenester knyttet til innovasjon
50% av støtteberettigede kostnader
Støtte til rådgivnings- og støttetjenester knyttet til innovasjon kan økes til 100%, forutsatt at det samlede støttebeløpet for rådgivningsog støttetjenester knyttet til innovasjon ikke overstiger 200 000 euro per foretak i en treårsperiode

Artikkel
Gruppeunntak
Støtteberettigede
kostnader

Artikkel 29
Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon
Kostnader til:
- Personale
- Instrumenter, utstyr, bygninger og grunn i den utstrekning og for det tidsrom de anvendes i prosjektet
- Kontraktsforskning, kunnskap og patenter kjøpt eller lisensiert fra eksterne kilder på armlengdes vilkår
- Ytterligere felleskostnader og andre driftskostnader, herunder materialkostander, forsyninger og lignende produkter, som er direkte
knyttet til prosjektet

Støtteintensitet
Tillegg til
støtteintensitet
Begrensninger

15% av støtteberettigede kostnader
Støtte til SMB-er kan utgjøre 50% av de støtteberettigede kostnadene

Artikkel
Gruppeunntak
Støtteberettigede
kostnader

Artikkel 52
Støtte til bredbåndsinfrastruktur
- Investeringskostnader for utbredelse av passiv bredbåndsinfrastruktur
- Investeringskostnader for bredbåndsrelaterte bygge- og anleggsarbeid
- Investeringskostnader for utbredelse av grunnleggende bredbåndsnett
- Investeringskostnader for utbredelse av neste generasjons aksessnett (NGA-nett)

Støtteintensitet
Tillegg til
støtteintensitet
Begrensninger

Støtten kan ikke overstige 10 millioner euro.

Investeringen skal foretas i områder der det ikke finnes tilsvarende infrastruktur (enten grunnleggende bredbåndsnett eller NGA-nett), og
der det ikke er sannsynlig at en slik infrastruktur vil bli utviklet på kommersielle vilkår innen tre år fra det tidspunkt det planlagte
støttetiltaket offentliggjøres, noe som også skal verifiseres gjennom en åpen offentlig høring.
Støtte til bredbåndsinfrastruktur skal tildeles på bakgrunn av en transparent, konkurransebasert utvelgelsesprosess som ivaretar
prinsippet om teknologinøytralitet.

Nettoperatøren skal på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår tilby bredest mulig aktiv og passiv engrostilgang3, herunder fysisk
tilgang når det gjelder NGA-nett. Slik engrostilgang skal gis for en periode på
minst sju år, og retten til tilgang til kabelrør og master skal ikke være tidsbegrenset. Når det gjelder støtte til bygging av kabelrør, skal
kabelrørene være store nok til å omfatte flere kabelnett og ulike nettopologier.
Prisen for engrostilgang skal bygge på prissettingsprinsipper som fastsettes av nasjonal reguleringsmyndighet, og på referanseverdier
som anvendes i andre sammenlignbare, mer konkurransepregede områder i Norge eller i EØS-området, idet det tas hensyn til den støtten
som nettoperatøren mottar. Nasjonal reguleringsmyndighet skal høres om tilgangsvilkår, herunder prissetting, og i tilfeller av tvist
mellom foretak som søker om tilgang og operatøren som driver den støttede infrastrukturen.

3

«Engrostilgang» er tilgang som gjør det mulig for en operatør å benytte en annen operatørs anlegg. Bredest mulig tilgang skal gis gjennom det relevante nettet og skal, på grunnlag
av den nåværende teknologiske utvikling, omfatte minst følgende tilgangsprodukter: For FTTH/FTTB-nett: tilgang til kabelrør, tilgang til mørk fiber, atskilt tilgang til aksesslinjen og
tilgang til bitstrøm. For kabelnett: tilgang til kabelrør og tilgang til bitstrøm. For FTTC-nett: tilgang til kabelrør, tilgang til delaksesslinje og tilgang til bitstrøm. For passive
nettinfrastrukturer: tilgang til kabelrør, tilgang til mørk fiber og/eller atskilt tilgang til aksesslinjen. For ADSL-bredbåndsnett: atskilt tilgang til aksesslinjen, tilgang til bitstrøm. For
mobilnett eller trådløse nett: tilgang til bitstrøm, deling av fysiske master og tilgang til backhaul-nett. For satellittplattformer: tilgang til bitstrøm.

