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Beregning av maksimal støtte 

1. Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter skal anses som forenlig med det indre marked ihenhold til 
traktatens artikkel 107 nr. 3 og skal unntas fra meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3, forutsatt at 
vilkårene i denne artikkel og i kapittel I er oppfylt. 

2. Den delen av forsknings- og utviklingsprosjektet som det gis støtte til, skal i sin helhet omfattes av en av 
følgende kategorier: 

a) industriell forskning, 
b) eksperimentell utvikling, 
c) forundersøkelser. 

 
En presis definisjon av kategoriene er beskrevet lenger ned. 
 
Støttegrad 

Støtteintensiteten for hver støttemottaker skal ikke overstige 
a) 50 % av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning, 
b) 25 % av de støtteberettigede kostnadene for eksperimentell utvikling, 
c) 50 % av de støtteberettigede kostnadene for forundersøkelser. 

Støtteintensitetene for industriell forskning og eksperimentell utvikling kan imidlertid økes med 10 prosentpoeng 
for mellomstore bedrifter og med 20 prosentpoeng for små bedrifter, 
 
Kostnader som kan støttes 

De støtteberettigede kostnadene for forsknings- og utviklingsprosjekter (industriell forskning eller eksperimentell 
utvikling) kan omfatte følgende kategorier: 

I. personalkostnader: forskere, teknikere og annet hjelpepersonale i den grad de er sysselsatt i prosjektet, 

II. 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, 

III. kostnader for bygninger og grunn i den utstrekning og for det tidsrom de anvendes iprosjektet. 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, 

IV. 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, 

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

 
De støtteberettigede kostnadene for forundersøkelser skal være kostnadene for undersøkelsen. 
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Timesatser 

Beregning av timesatser for egeninnsats gjøres ved å beregne faktisk timekostnad for den enkelte 
prosjektdeltager, inkludert relevant overhead. Maksimal godkjent timekostnad vil være 1100 kroner. 
 

Definisjoner 

De ulike kategoriene er definert slik i henhold til EUs regelverk om statsstøtte: 
 
Industriell forskning: 

Industriell forskning er planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap og nye 
ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig forbedring av 
eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter utforming av komponenter til sammensatte 
systemer og kan omfatte utvikling av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte grensesnitt 
mot eksisterende systemer samt av pilotprosjekter, når det er nødvendig for den industrielle forskningen og 
særlig for å validere allmenn teknologi. 
 

Eksperimentell utvikling: 

Tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende vitenskapelige, teknologiske, forretningsmessige og 
andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller 
tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging 
og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester. Eksperimentell utvikling kan omfatte utforming av 
prototyper, demonstrasjoner, pilotprosjekter, prøving og validering av nye eller forbedrede produkter, prosesser 
eller tjenester i miljøer som er representative for de reelle driftsforholdene, der hovedmålet er ytterligere teknisk 
forbedring av produkter, prosesser eller tjenester som ikke er fullt utviklet. Dette kan omfatte utvikling av en 
kommersielt anvendelig prototype eller et kommersielt anvendelig forsøksprosjekt, som nødvendigvis er det 
endelige kommersielle produktet, og som er for dyrt å produsere for bruk bare til demonstrasjon og validering. 
 
Eksperimentell utvikling omfatter ikke rutinemessige eller regelmessige endringer av eksisterende produkter, 
produksjonslinjer, produksjonsprosesser, tjenester eller annen pågående virksomhet, selv om disse endringene 
kan utgjøre forbedringer. 
 
Forundersøkelse: 

Dette omfatter evaluering og analyse av et prosjekts potensial med det formål å støtte beslutningsprosessen 
gjennom en objektiv og rasjonell påvisning av dets sterke og svake sider, muligheter og trusler, identifisere hvilke 
ressurser som kreves for å gjennomføre det, og til slutt vurdere dets utsikter til å lykkes. 
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