
 

 

Oversikt over relevante GBER-artikler ved søknad om støtte til Ulla-Førrefondet 

Styret i Ulla-Førrefondet kan kun tildele midler innenfor de rammer som trekkes opp i listen over GBER-artikler under. Søkere om støtte bes orientere 
seg i denne listen og oppgi i søknaden hvilken eller hvilke GBER-artikler som er relevante for deres prosjekt. Det gjøres oppmerksom på at denne listen 
kun er en overordnet gjengivelse av de vilkår som oppstilles i gruppeunntaksforordningen, og at avvik kan forekomme. Søknader om støtte vil vurderes 
på bakgrunn av den autentiske teksten i gruppeunntaksforordningen. 

 

Artikkel Artikkel 14 
Gruppeunntak Regional investeringsstøtte 
Støtteberettigede 
kostnader 

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.  
 
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. 

Støtteintensitet 15 % av støtteberettigede kostnader. 
 



 

 

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 

Tillegg til 
støtteintensitet 

20 % for små bedrifter 
10 % for mellomstore bedrifter 

Begrensninger Støtte tildeles i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c). Dette omfatter følgende kommuner i 
Rogaland, jf. ESAs avgjørelse No 91/14/COL av 26. februar 2014 om fastsettelse av det norske kartet for regionalstøtte punkt 2.2.4: 
Utsira, Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og Sokndal. 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  

 
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. 
2 «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, 



 

 

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 Artikkel 17 
Gruppeunntak Investeringsstøtte til SMB-er 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være en eller begge av følgende: 
a) kostnadene for investering i materielle og immaterielle eiendeler, 
b) de anslåtte arbeidskraftkostnadene for arbeidsplasser som skapes direkte gjennom investeringsprosjektet, beregnet over en 

periode på to år. 
 
For å bli ansett som støtteberettigede kostnader i henhold til denne artikkel, skal en investering bestå av følgende: 

a) en investering i materielle og/eller immaterielle eiendeler knyttet til opprettelse av en ny virksomhet, utvidelse av en 
eksisterende virksomhet, utvidelse av en virksomhets produksjonsspekter med nye tilleggsprodukter eller en grunnleggende 
endring av hele produksjonsprosessen i en eksisterende virksomhet, eller 

b) erverv av eiendeler som tilhører en virksomhet, når følgende vilkår er oppfylt: 
§ virksomheten er nedlagt eller ville vært nedlagt dersom den ikke var blitt kjøpt, 
§ eiendelene kjøpes fra tredjemann uten tilknytning til kjøperen, 
§ transaksjonen gjennomføres på markedsvilkår. 

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 et foretaks aksjer skal i seg selv ikke utgjøre en investering. 
 
Immaterielle eiendeler skal oppfylle alle følgende vilkår: 

a) de skal brukes utelukkende i virksomheten som mottar støtten, 
b) de skal anses som eiendeler som kan avskrives, 
c) de skal være kjøpt på markedsvilkår fra en tredjemann uten tilknytning til kjøperen, 
d) de skal være oppført blant foretakets eiendeler i minst tre år. 

 
Arbeidsplasser skapt direkte gjennom et investeringsprosjekt skal oppfylle følgende vilkår: 

a) de skal skapes innen en periode på tre år etter at investeringen er gjennomført, 
b) det skal være en nettoøkning av antall ansatte i den berørte virksomheten sammenlignet med gjennomsnittet for de foregående 

tolv månedene, 
c) de skal opprettholdes i minst tre år fra den dag stillingene første gang ble besatt. 

Støtteintensitet 20 % av de støtteberettigede kostnadene for små bedrifter, 
10 % av de støtteberettigede kostnadene for mellomstore bedrifter. 

Tillegg til 
støtteintensitet 

Ingen 

Begrensninger  
 



 

 

Artikkel Artikkel 18 
Gruppeunntak Støtte til rådgivningstjenester til SMB-er 
Støtteberettigede 
kostnader 

Kostnader til: 
Rådgivningstjenester som ytes av eksterne rådgivere 

Støtteintensitet 50 % av støtteberettigede kostnader 
Tillegg til 
støtteintensitet 

Ingen 

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 Artikkel 19 
Gruppeunntak Støtte til SMB-ers deltaking på messer 
Støtteberettigede 
kostnader 

Kostnader til: 
- Leie av stand/oppstillingsplass 
- Oppsetting av stand/oppstillingsplass 
Drift av stand/oppstillingsplass 

Støtteintensitet 50 % av støtteberettigede kostnader 
Tillegg til 
støtteintensitet 

Ingen 

Begrensninger  
 

Artikkel Artikkel 22 
Gruppeunntak Støtte til nyetablerte foretak 
Støtteberettigede 
kostnader 

Etableringsstøtte kan gis i form av 
a) lån med rentesatser som ikke er i samsvar med markedsvilkårene, med en løpetid på 10 år og en nominell verdi på høyst 1 

million euro, høyst 1,5 millioner euro for foretak som er etablert i støtteområder og som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen 
artikkel 61 (3) bokstav c. (Dette omfatter følgende kommuner i Rogaland: Utsira, Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og 
Sokndal.) Det høyeste beløpet for lån med en løpetid på mellom 5 og 10 år kan justeres ved at ovennevnte beløp multipliseres 
med en faktor som tilsvarer forholdet mellom 10 år og lånets faktiske løpetid. Det høyeste beløpet for lån med en løpetid på 
under 5 år skal være det samme som for lån med en løpetid på 5 år, 

b) garantier med premier som ikke er i samsvar med markedsvilkårene, med en løpetid på 10 år og opp til et garantert beløp på 
høyst 1,5 millioner euro, høyst 2,25 millioner euro for foretak som er etablert i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-
avtalen artikkel 61 (3) bokstav c (Utsira, Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og Sokndal). Det høyeste beløpet for 



 

 

garantier med en løpetid på mellom 5 og 10 år kan justeres ved at ovennevnte beløp multiplisere med en faktor som tilsvarer 
forholdet mellom 10 år og garantiens faktiske løpetid. Det høyeste beløpet for garantier med en løpetid på under 5 år skal være 
det samme som for garantier med en løpetid på 5 år. Garantien skal ikke overstige 80 % av det underliggende lånet. 

c) tilskudd, herunder egenkapitalinvesteringer eller investeringer med egenkapitallignende midler, reduserte rentesatser og 
reduserte garantipremier med en bruttotilskuddsekvivalent på høyst 0,4 millioner euro, høyst 0,6 millioner euro for foretak som 
er etablert i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c (Utsira, Kvitsøy, Sauda, Suldal, 
Hjelmeland, Lund og Sokndal). 

 
En støttemottaker kan motta støtte gjennom en blanding av støtteinstrumentene nevnt over, forutsatt at det tas hensyn til det enkelte 
støtteinstrumentets andel av det samlede støttebeløpet, beregnet på grunnlag av det høyeste tillatte støttebeløpet for dette instrumentet, 
ved fastsettelsen av den gjenstående andelen av det høyeste tillatte støttebeløpet for de øvrige instrumenter som inngår i et slikt blandet 
instrument. 
 
Når det gjelder små og innovative foretak, kan de høyeste beløpene fastsatt over dobles. 

Støtteintensitet  
Tillegg til 
støtteintensitet 

 

Begrensninger Støtteberettigede foretak skal være unoterte små bedrifter opp til fem år etter deres registrering, som ennå ikke har utbetalt 
overskudd og ikke er opprettet gjennom fusjon. For støtteberettigede foretak som ikke er omfattet av registreringsplikt, kan denne 
femårsperioden anses å begynne på det tidspunkt da foretaket enten igangsetter sin økonomiske virksomhet eller skal betale skatt av 
sin økonomiske virksomhet. 

 

Artikkel Artikkel 25 
Gruppeunntak 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 Av støtteberettigede kostnader: 
Grunnforskning: 100 % 
Industriell forskning: 50% 
Eksperimentell forskning: 25 % 
Forundersøkelser: 50% 

Tillegg til 
støtteintensitet 

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. 

Begrensninger Avskrivingskostnader skal være beregnet i samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. 
 

Artikkel Artikkel 26 
Gruppeunntak Investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være kostnader for investering i immaterielle og materielle eiendeler. 

Støtteintensitet 50 % av de støtteberettigede kostnadene. 



 

 

Tillegg til 
støtteintensitet 

Ingen 

Begrensninger Når en forskningsinfrastruktur anvendes til både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet, skal det føres atskilte regnskaper for 
de respektive virksomheters finansiering, kostnader og inntekter på grunnlag av konsekvent anvendte og objektivt begrunnede 
prinsipper for føring av kostnadsregnskap. 
 
Prisen som kreves for driften eller bruken av infrastrukturen, skal tilsvare markedsprisen. 
 
Det skal være mulig for flere brukere å få tilgang til infrastrukturen, og tilgangen skal gis på et ikke-diskriminerende grunnlag 
med innsynsmulighet. Foretak som har finansiert minst 10 % av investeringskostnadene for infrastrukturen, kan gis preferansetilgang 
på gunstigere vilkår. For å unngå overkompensasjon skal slik tilgang stå i forhold til foretakets bidrag til investeringskostnadene, og 
vilkårene for tilgangen skal gjøres offentlig tilgjengelige. 
 
Når en forskningsinfrastruktur mottar offentlige midler til både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet, skal medlemsstatene 
innføre en kontroll- og tilbakebetalingsordning for å sikre at den gjeldende støtteintensiteten ikke overskrides som følge av at den 
økonomiske virksomhetens andel øker sammenliknet med den forventede situasjonen på tidspunktet for støttetildelingen. 

 

Artikkel Artikkel 27 
Gruppeunntak Støtte til innovasjonsklynger 
Støtteberettigede 
kostnader 

Investeringsstøtte 
Det kan gis investeringsstøtte til bygging eller oppgradering av innovasjonsklynger. De støtteberettigede kostnadene skal være 
kostnader for investering i immaterielle og materielle eiendeler. 
 
Driftstøtte 
Det kan gis driftstøtte til innovasjonsklynger. Støtteberettigede kostnader for driftstøtte til innovasjonsklynger skal være personal- og 
administrasjonskostnader (herunder 
felleskostnader) knyttet til 

a) aktivering av klyngen med sikte på å fremme samarbeid, utveksling av opplysninger og yting eller kanalisering av spesialiserte 
og tilpassede støttetjenester for foretak, 

b) markedsføring av klyngen for å få nye foretak eller organisasjoner til å delta i klyngen og for å øke klyngens synlighet, 
c) forvaltning av klyngens anlegg, organisering av opplæringsprogrammer, gruppearbeid og konferanser med sikte på å støtte 

kunnskapsdeling og nettverksbygging samt tverrnasjonalt samarbeid. 
Støtteintensitet 50 % av støtteberettigede kostnader. Gjelder både investeringsstøtte og driftsstøtte.  



 

 

Tillegg til 
støtteintensitet 

Støtteintensiteten kan økes med 5 prosentpoeng for innovasjonsklynger i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen 
artikkel 61 (3) bokstav c (Utsira, Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og Sokndal). 

Begrensninger Støtte til innovasjonsklynger skal gis utelukkende til det rettssubjektet som driver innovasjonsklyngen (klyngeorganisasjonen). 
 
Det skal være mulig for flere brukere å få tilgang til klyngens lokaler, anlegg og virksomheter, og tilgangen skal gis på et ikke-
diskriminerende grunnlag med innsynsmulighet. Foretak som har finansiert minst 10 % av investeringskostnadene for 
innovasjonsklyngen, kan gis preferansetilgang på gunstigere vilkår. For å unngå overkompensasjon skal slik tilgang stå i forhold til 
foretakets bidrag til investeringskostnadene, og vilkårene for tilgangen skal gjøres offentlig tilgjengelige. 
 
Avgiftene som kreves for bruk av klyngens anlegg og for deltaking i klyngens virksomhet, skal tilsvare markedsprisen eller 
gjenspeile kostnadene. 
 
Driftstøtte til innovasjonsklynger kan gis i høyst ti år. 
 
Støtten til innovasjonsklynger er begrenset til 7,5 millioner euro per klynge.  

 

Artikkel Artikkel 28 
Gruppeunntak Innovasjonsstøtte til SMB-er 
Støtteberettigede 
kostnader 

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 

Støtteintensitet 50% av støtteberettigede kostnader 
Tillegg til 
støtteintensitet 

Støtte til rådgivnings- og støttetjenester knyttet til innovasjon kan økes til 100%, forutsatt at det samlede støttebeløpet for rådgivnings- 
og støttetjenester knyttet til innovasjon ikke overstiger 200 000 euro per foretak i en treårsperiode 

Begrensninger Innovasjonsstøtte til SMB-er er begrenset til 5 millioner euro per foretak og per prosjekt. 
 

Artikkel Artikkel 29 
Gruppeunntak Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon 
Støtteberettigede 
kostnader 

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 15% av støtteberettigede kostnader 
Tillegg til 
støtteintensitet 

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

Begrensninger Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon er begrenset til 7,5 millioner euro per foretak og per prosjekt. 
 

Artikkel Artikkel 30 
Gruppeunntak Støtte til forskning og utvikling i fiskeri- og akvakultursektoren 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene omfatter: 
a) personalkostnader: forskere, teknikere og annet hjelpepersonale i den grad de er sysselsatt i prosjektet, 
b) kostnader for instrumenter og utstyr i den utstrekning og for det tidsrom de anvendes i prosjektet. Dersom slike instrumenter og 

slikt utstyr ikke anvendes i prosjektet i hele sin levetid, er bare de avskrivningskostnadene som svarer til prosjektets varighet, 
beregnet i samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper, støtteberettigede, 

c) kostnader for bygninger og grunn i den utstrekning og for det tidsrom de anvendes i prosjektet. For bygninger er bare de 
avskrivningskostnadene som svarer til prosjektets varighet, beregnet i samsvar med alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper, 
støtteberettigede. For grunn er kostnader for kommersiell overdragelse eller faktisk påløpte kapitalkostnader støtteberettigede, 

d) kostnader for kontraktforskning, kunnskap og patenter kjøpt eller lisensiert fra eksterne kilder i samsvar med prinsippet om 
armlengdes avstand, samt kostnader for rådgivning og tilsvarende tjenester som utelukkende anvendes til prosjektet, 

e) ytterligere felleskostnader og andre driftskostnader, herunder materialkostnader, forsyninger og lignende produkter, som er 
direkte knyttet til prosjektet. 

Støtteintensitet 100 % av de støtteberettigede kostnadene. 
Tillegg til 
støtteintensitet 

 

Begrensninger Prosjektet som støttes, skal være av interesse for alle foretak i den berørte sektoren eller delsektoren. 
 
Før støtteprosjektet igangsettes, skal følgende opplysninger offentliggjøres på Internett: 

a) at støtteprosjektet skal gjennomføres, 
b) støtteprosjektets mål, 
c) anslått dato for offentliggjøring av støtteprosjektets resultater og hvor på Internett resultatene skal offentliggjøres, 
d) at støtteprosjektets resultater skal være gratis tilgjengelige for alle foretak som driver virksomhet i den berørte sektoren eller 

delsektoren. 



 

 

 
Støtteprosjektets resultater skal gjøres tilgjengelige på Internett fra støtteprosjektets sluttdato eller fra den dato opplysninger om 
disse resultatene gis til medlemmer av en gitt organisasjon, alt etter hva som inntreffer først. Resultatene skal være tilgjengelige på 
Internett i minst fem år fra støtteprosjektets sluttdato. 
 
Støtten skal gis direkte til organisasjonen for forskning og kunnskapsformidling og skal ikke omfatte direkte støtte som ikke er 
forskningsrelatert, til et foretak som produserer, bearbeider eller markedsfører fiske- eller akvakulturprodukter. 

 

Artikkel Artikkel 36 
Gruppeunntak Investeringsstøtte som gjør det mulig for foretak å gå lenger enn EU-standardene for miljøvern eller å heve miljøvernnivået i 

fravær av EU-standarder 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å gå lenger enn de gjeldende 
EU-standardene eller for å heve miljøvernnivået i fravær av EU-standarder. De skal fastsettes på følgende måte: 

a) dersom kostnadene for å investere i miljøvern kan identifiseres som en separat investering i den samlede investeringskostnaden, 
skal denne miljøvernrelaterte kostnaden utgjøre de støtteberettigede kostnadene, 

b) i alle andre tilfeller identifiseres kostnadene for investering i miljøvern med henvisning til kostnadene for en lignende, mindre 
miljøvennlig investering som trolig ville blitt gjennomført uten støtten. Differansen mellom kostnadene for disse to 
investeringene anses som den miljøvernrelaterte kostnaden og utgjør de støtteberettigede kostnadene. 

 
Kostnader som ikke er direkte knyttet til målet om et høyere miljøvernnivå, skal ikke være støtteberettigede. 

Støtteintensitet 40 % av de støtteberettigede kostnadene. 
Tillegg til 
støtteintensitet 

Støtteintensiteten kan økes med  
a) 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter   
b) 20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter. 
c) 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c (Utsira, 

Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og Sokndal). 
Begrensninger Investeringen skal oppfylle ett av følgende vilkår: 

a) den skal gjøre det mulig for støttemottakeren å heve miljøvernnivået i forbindelse med sin virksomhet ved å gå lenger enn 
gjeldende EU-standarder, uavhengig av om det finnes obligatoriske nasjonale standarder som er strengere enn EU-standardene, 

b) den skal gjøre det mulig for støttemottakeren å heve miljøvernnivået i forbindelse med sin virksomhet i fravær av EU-standarder 
 
Det skal ikke gis støtte dersom investeringene skal sikre at foretak oppfyller EU-standarder som er vedtatt, men som ennå ikke har trådt i 
kraft. 
 



 

 

Som unntak fra dette kan det gis støtte til: 
a) anskaffelse av nye transportmidler til transport på vei, med jernbane, på innlands vannvei og på sjø, som overholder vedtatte 

EU-standarder, forutsatt at anskaffelsen foretas før disse standardene trer i kraft, og at standardene, når de er blitt obligatoriske, 
ikke brukes med tilbakevirkende kraft på transportmidler som er kjøpt før denne datoen, 

b) ombygging av eksisterende transportmidler til transport på vei, med jernbane, på innlands vannvei og på sjø, forutsatt at EU-
standardene ennå ikke var trådt i kraft på det tidspunktet disse transportmidlene ble satt i drift, og at standardene, når de er blitt 
obligatoriske, ikke brukes med tilbakevirkende kraft på disse transportmidler. 

 
 

Artikkel Artikkel 37 
Gruppeunntak Investeringsstøtte til tidlig tilpasning til framtidige EU-standarder 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å gå lenger enn de gjeldende 
EU-standardene. De skal fastsettes på følgende måte: 

a) dersom kostnadene for å investere i miljøvern kan identifiseres som en separat investering i den samlede investeringskostnaden, 
skal denne miljøvernrelaterte kostnaden utgjøre de støtteberettigede kostnadene, 

b) i alle andre tilfeller identifiseres kostnadene for investering i miljøvern med henvisning til kostnadene for en lignende, mindre 
miljøvennlig investering som trolig ville blitt gjennomført uten støtten. Differansen mellom kostnadene for disse to 
investeringene anses som den miljøvernrelaterte kostnaden og utgjør de støtteberettigede kostnadene. 

 
Kostnader som ikke er direkte knyttet til målet om et høyere miljøvernnivå, skal ikke være støtteberettigede. 

Støtteintensitet Støtteintensiteten skal ikke overstige 
a) 20 % av de støtteberettigede kostnadene for små bedrifter, 15 % av de støtteberettigede kostnadene for mellomstore bedrifter og 

10 % av de støtteberettigede kostnadene for store foretak, dersom investeringen gjennomføres og avsluttes mer enn tre år før 
den nye EU-standardens ikrafttredelsesdato, 

b) 15 % av de støtteberettigede kostnadene for små bedrifter, 10 % av de støtteberettigede kostnadene for mellomstore bedrifter og 
5 % av de støtteberettigede kostnadene for store foretak, dersom investeringen gjennomføres og avsluttes mellom ett og tre år 
før den nye EU-standardens ikrafttredelsesdato. 

Tillegg til 
støtteintensitet 

Støtteintensiteten kan økes med 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 (3) 
bokstav c (Utsira, Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og Sokndal). 

Begrensninger EU-standardene skal være vedtatt, og investeringen skal være gjennomført og fullført minst ett år før den dato den berørte 
standarden trer i kraft. 

 

Artikkel Artikkel 38 



 

 

Gruppeunntak Investeringsstøtte til energieffektivitetstiltak 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å oppnå et høyere 
energieffektivitetsnivå. De skal fastsettes på følgende måte: 

a) dersom kostnadene for å investere i energieffektivitet kan identifiseres som en separat investering i den samlede 
investeringskostnaden, skal denne energieffektivitetsrelaterte kostnaden utgjøre de støtteberettigede kostnadene, 

b) i alle andre tilfeller identifiseres kostnadene for investering i energieffektivitet med henvisning til kostnadene for en lignende, 
mindre energieffektiv investering som trolig ville blitt gjennomført uten støtten. Differansen mellom kostnadene for disse to 
investeringene anses som den energieffektivitetsrelaterte kostnaden og utgjør de støtteberettigede kostnadene. 

 
Kostnader som ikke er direkte knyttet til målet om et høyere energieffektivitetsnivå, skal ikke være støtteberettigede. 

Støtteintensitet 30 % av de støtteberettigede kostnadene. 
Tillegg til 
støtteintensitet 

Støtteintensiteten kan økes med  
a) 20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter, 
b) 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter 
c) 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c (Utsira, 

Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og Sokndal). 
Begrensninger Det skal ikke gis støtte i henhold til denne artikkel dersom det er foretatt forbedringer som skal sikre at foretak oppfyller vedtatte 

EU-standarder, selv om de ennå ikke har trådt i kraft. 
 

Artikkel Artikkel 40 
Gruppeunntak Investeringsstøtte til høyeffektiv kraftvarme 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene for det utstyret som er nødvendig for å drive anlegget 
som et høyeffektivt kraftvarmeanlegg, sammenlignet med konvensjonelle elektrisitets- eller varmeanlegg med samme kapasitet, eller 
de ekstra investeringskostnadene for å oppgradere til en høyere effektivitet når et eksisterende anlegg allerede oppfyller kravene til høy 
effektivitet. 

Støtteintensitet 45 % av de støtteberettigede kostnadene. 
Tillegg til 
støtteintensitet 

Støtteintensiteten kan økes med  
a) 20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter  
b) 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter 
c) 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c (Utsira, 

Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og Sokndal). 
Begrensninger Investeringsstøtten skal bare gis til nyetablerte eller renoverte anlegg. 

 
Det nye kraftvarmeverket skal samlet medføre primærenergiøkonomisering sammenlignet med separat produksjon av varme og 



 

 

elektrisitet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet og om endring av 
direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF(56). En forbedring av et eksisterende 
kraftvarmeverk eller ombygging av et eksisterende kraftverk til et kraftvarmeverk skal medføre primærenergiøkonomisering 
sammenlignet med utgangssituasjonen. 

 

Artikkel Artikkel 41 
Gruppeunntak Investeringsstøtte til fremming av energi fra fornybare kilder 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å fremme produksjonen av 
energi fra fornybare kilder. De skal fastsettes på følgende måte: 

a) dersom kostnadene for investering i produksjon av energi fra fornybare kilder kan identifiseres som en separat investering i den 
samlede investeringskostnaden, for eksempel som en lett identifiserbar tilleggsdel til et allerede eksisterende anlegg, skal denne 
kostnaden som er knyttet til fornybar energi, utgjøre de støtteberettigede kostnadene, 

b) dersom kostnadene for investering i produksjon av energi fra fornybare kilder kan identifiseres med henvisning til kostnadene 
for en lignende, mindre miljøvennlig investering som trolig ville blitt gjennomført uten støtten, anses forskjellen mellom de to 
investeringene som den kostnaden som er knyttet til fornybar energi, og den utgjør de støtteberettigede kostnadene, 

c) for visse små anlegg der kostnadene for en mindre miljøvennlig investering ikke kan fastslås ettersom det ikke finnes anlegg av 
begrenset størrelse, skal de samlede investeringskostnadene for å oppnå et høyere miljøvernnivå utgjøre de støtteberettigede 
kostnadene. 

 
Kostnader som ikke er direkte knyttet til målet om et høyere miljøvernnivå, skal ikke være støtteberettigede. 

Støtteintensitet Støtteintensiteten skal ikke overstige 
a) 45 % av de støtteberettigede kostnadene dersom de støtteberettigede kostnadene er beregnet på grunnlag av bokstav a eller b over 
b) 30 % av de støtteberettigede kostnadene dersom de støtteberettigede kostnadene er beregnet på grunnlag av bokstav c over. 

Tillegg til 
støtteintensitet 

Støtteintensiteten kan økes med  
a) 20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter 
b) 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter 
c) 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c (Utsira, 

Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og Sokndal). 
 
Når støtten gis etter en anbudskonkurranse på grunnlag av klare og ikke-diskriminerende kriterier med innsynsmulighet, kan 
støtteintensiteten utgjøre 100 % av de støtteberettigede kostnadene. Anbudsprosessen skal være ikke-diskriminerende og åpen for 
deltaking fra alle foretak som har interesse av det. Budsjettet for anbudsprosessen skal være en bindende begrensning i den forstand at 
ikke alle deltakere kan motta støtte, og støtten skal gis på grunnlag av det opprinnelige anbudet fra anbudsgiveren, noe som utelukker 
senere forhandlinger. 



 

 

Begrensninger Investeringsstøtte til produksjon av biodrivstoffer skal bare unntas fra meldingskravet i den utstrekning de støttede investeringene 
brukes til produksjon av bærekraftige biodrivstoffer som ikke er framstilt av næringsmidler. Investeringsstøtte for å omgjøre 
eksisterende anlegg for biodrivstoffer framstilt av næringsmidler til avanserte biodrivstoffanlegg skal imidlertid unntas i henhold til 
denne artikkel, forutsatt at produksjonen av biodrivstoffer framstilt av næringsmidler reduseres i et omfang som tilsvarer den nye 
kapasiteten. 
 
Det skal ikke gis støtte til  
- biodrivstoffer som er omfattet av en leverings- eller blandingsforpliktelse. 
- vannkraftanlegg som ikke er i samsvar med europaparlamentets direktiv 2000/60/EF. 
 
Investeringsstøtten skal bare gis til nye anlegg. Det skal ikke gis eller utbetales støtte etter at anlegget er satt i drift, og støtten 
skal være uavhengig av produksjonen. 

 

Artikkel Artikkel 47 
Gruppeunntak Investeringsstøtte til gjenvinning og ombruk av avfall 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være de ekstra investeringskostnadene som er nødvendige for å gjennomføre en investering 
som fører til bedre eller mer effektive gjenvinnings- eller ombruksaktiviteter, sammenlignet med konvensjonelle gjenvinnings- eller 
ombruksaktiviteter med samme kapasitet som ville blitt gjennomført uten støtten. 

Støtteintensitet 35 % av de støtteberettigede kostnadene. 
Tillegg til 
støtteintensitet 

Støtteintensiteten kan økes med  
a) 20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter  
b) 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter 
c) 5 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 (3) bokstav c (Utsira, 

Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund og Sokndal). 
Begrensninger Investeringsstøtten skal gis for gjenvinning og ombruk av avfall fra andre foretak. Materialene som gjenvinnes eller ombrukes, ville 

ellers blitt deponert eller behandlet på en mindre miljøvennlig måte. Støtte til andre avfallsgjenvinningstiltak enn resirkulering skal ikke 
omfattes av gruppeunntak i henhold til denne artikkel.  
 
Støtten skal ikke indirekte frita forurenserne for en byrde de bør bære i henhold til unionsretten, eller for en byrde som bør anses som en 
normal kostnad for foretaket. Investeringen skal ikke bare øke etterspørselen etter materialene som skal gjenvinnes, men også øke 
innsamlingen av slike materialer. Investeringen skal gå lenger enn det nåværende utviklingstrinn i teknikken. 
 
Støtte til investeringer i forbindelse med gjenvinning og ombruk av støttemottakerens eget avfall skal ikke unntas fra meldingskravet i 
henhold til denne artikkel. 



 

 

 

Artikkel Artikkel 48 
Gruppeunntak Investeringsstøtte til energiinfrastruktur 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være investeringskostnadene. 
 
 

Støtteintensitet Støttebeløpet skal ikke overstige differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsoverskuddet for investeringen. 
Driftsoverskuddet skal trekkes fra de støtteberettigede kostnadene på forhånd eller gjennom en tilbakebetalingsordning. 

Tillegg til 
støtteintensitet 

 

Begrensninger Støtten skal gis til energiinfrastruktur i støtteområder. Energiinfrastrukturen skal omfattes av full tariff- og tilgangsregulering i samsvar 
med regelverket for det indre marked for energi. 
 
Støtte til investeringer i elektrisitets- og gasslagringsprosjekter og oljeinfrastruktur skal ikke unntas fra meldingskravet i henhold 
til denne artikkel. 

 

Artikkel Artikkel 49 
Gruppeunntak Støtte til miljøundersøkelser 
Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene for undersøkelser, herunder energirevisjoner, som er direkte knyttet til 
investeringer omhandlet i avsnitt 7 i GBER Støtte til miljøvern. I denne sammenheng vil det særlig gjelde investeringer etter artikkel 36-
38, 40-41, 47 og 48 som nevnt over. 

Støtteintensitet 50 % av de støtteberettigede kostnadene 
Tillegg til 
støtteintensitet 

Støtteintensiteten kan økes med  
a) 20 prosentpoeng for støtte gitt til små bedrifter  
b) 10 prosentpoeng for støtte gitt til mellomstore bedrifter 

 
Begrensninger Det skal ikke gis støtte til store foretak for energirevisjon som foretas i henhold til artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2012/27/EU, med 

mindre energirevisjonen foretas i tillegg til den energirevisjonen som er obligatorisk i henhold til nevnte direktiv. 
 

Artikkel Artikkel 56 
Gruppeunntak Investeringsstøtte til lokale infrastrukturer 



 

 

Støtteberettigede 
kostnader 

De støtteberettigede kostnadene skal være kostnadene for investering i materielle og immaterielle eiendeler. 

Støtteintensitet Støttebeløpet skal ikke overstige differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsoverskuddet for investeringen. 
Driftsoverskuddet skal trekkes fra de støtteberettigede kostnadene på forhånd eller gjennom en tilbakebetalingsordning. 

Tillegg til 
støtteintensitet 

 

Begrensninger Denne artikkel får ikke anvendelse på støtte til infrastrukturer som omfattes av andre avsnitt i kapittel III i denne forordning, 
unntatt Avsnitt 1 – Regionalstøtte. Denne artikkel får heller ikke anvendelse på lufthavninfrastruktur og havneinfrastruktur. 
 
Infrastrukturen skal gjøres tilgjengelig for interesserte brukere på et åpent og ikke-diskriminerende grunnlag med 
innsynsmulighet. Prisen som kreves for bruken eller salget av infrastrukturen, skal tilsvare markedsprisen. 
 
Konsesjoner eller andre former for tildeling til tredjemann av driftsoppgaver skal tildeles på et åpent og ikke-diskriminerende 
grunnlag med innsynsmulighet, idet det tas behørig hensyn til gjeldende regler for offentlige innkjøp. 
 
Dedikert infrastruktur skal ikke unntas i henhold til denne artikkel. 
 
Investeringsstøtte til lokale infrastrukturer er begrenset til 10 millioner euro eller de samlede kostnadene som overstiger 20 millioner 
euro for den samme infrastrukturen. 

 


