
DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

NR 226/06/COL

z dnia 19 lipca 2006 r.

w sprawie mapy obszarów objętych pomocą oraz poziomów pomocy (Norwegia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,

uwzględniając Porozumienie pomiędzy państwami EFTA
w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied-
liwości (3), w szczególności jego art. 24,

uwzględniając art. 1 ust. 3 w części I oraz art. 4 ust. 3 w czę-
ści II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

uwzględniając wytyczne Urzędu (4) w sprawie stosowania
i wykładni art. 61 i 62 Porozumienia EOG, w szczególności
ich rozdział 25.B w sprawie krajowej pomocy regionalnej na
lata 2007–2013,

a także mając na uwadze, co następuje:

I. FAKTY

1. Procedura

W piśmie z dnia 12 czerwca 2006 r. od Królewskiego Minis-
terstwa Administracji Rządowej i Reformy, które Urząd
otrzymał i zarejestrował dnia 12 czerwca 2006 r. (nr zdarzenia:
377954), władze norweskie zgłosiły Urzędowi, zgodnie z art. 1
ust. 3 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze
i Trybunale, nową mapę obszarów objętych pomocą oraz
poziomów pomocy w Norwegii, która będzie mieć zastoso-
wanie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.

2. Kontekst

W piśmie z dnia 6 kwietnia 2006 r. do misji Norwegii przy
Unii Europejskiej (nr zdarzenia: 369211) Urząd poinformował
władze norweskie, że przyjął nowe wytyczne w sprawie
krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 w postaci
nowego rozdziału 25.B wytycznych w sprawie pomocy
państwa.

Ponadto, na mocy art. 1 ust. 1 w części I protokołu 3 do
Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd zaproponował,
aby władze norweskie przyjęły odpowiednie środki określone
w rozdziale 25.B.8 wytycznych w sprawie pomocy państwa (5).

W piśmie z dnia 10 maja 2006 r. od misji Norwegii przy Unii
Europejskiej, otrzymanym i zarejestrowanym przez Urząd dnia
11 maja 2006 r. (nr zdarzenia: 373737), władze norweskie
przyjęły zaproponowane odpowiednie środki.

Nowy rozdział 25.B wytycznych w sprawie pomocy państwa
stanowi, że krajowa pomoc inwestycyjna może zostać przy-
znana na wsparcie dalszego rozwoju gospodarczego określo-
nych regionów znajdujących się w niekorzystnym położeniu.
Aby państwa EFTA mogły przyznać taką pomoc, mapa
obszarów objętych pomocą musi zostać zgłoszona
i zatwierdzona przez Urząd.

Regiony o niskiej gęstości zaludnienia, początkowo określone
jako regiony poziomu NUTS III (6) o gęstości zaludnienia niższej
niż 12,5 osób na kilometr kwadratowy, kwalifikowałyby się do
umieszczenia na tej mapie. Jednakże dopuszcza się pewną ela-
styczność w określaniu obszarów objętych pomocą. Do objęcia
pomocą mogą się także kwalifikować części regionów poziomu
NUTS III, jeżeli części te charakteryzuje niska gęstość zalud-
nienia, o ile nie wzrośnie wskutek tego całkowita liczba miesz-
kańców na obszarach objętych pomocą oraz o ile obszary te
graniczą z regionami poziomu NUTS III spełniającymi kryte-
rium niskiej gęstości zaludnienia.
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(1) Zwany dalej „Urzędem”.
(2) Zwane dalej „Porozumieniem EOG”.
(3) Zwane dalej „Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale”.
(4) Wytyczne w sprawie stosowania i wykładni art. 61 i 62 porozu-

mienia EOG oraz art. 1 protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze
i Trybunale, przyjęte oraz wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia
19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 1994 r.,
Suplement EOG nr 32 z 3.9.1994 r., ostatnio zmienione dnia
9 kwietnia 2006 r., dalej zwane „wytycznymi w sprawie pomocy
państwa”. Wytyczne w sprawie pomocy państwa dostępne są pod
adresem internetowym:
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/

(5) Akapit 92.
(6) Zgodnie z definicją podaną w publikacji pt. Statistical regions in the

EFTA countries and in the candidate countries (Regiony statystyczne
w państwach EFTA oraz w państwach kandydujących), wydanie z 2001
r., opublikowanej przez Komisję Wspólnot Europejskich i Urząd
Statystyczny Wspólnot Europejskich.



3. Opis proponowanej mapy

3.1. Metodologia i zakres: jednostki geograficzne

W Norwegii regionom poziomu NUTS III odpowiadają okręgi,
a regionom poziomu NUTS V gminy. Obecnie Norwegia
podzielona jest na 19 okręgów, które z kolei dzielą się na
431 gmin (7).

W Norwegii jest dziewięć regionów poziomu NUTS III
o gęstości zaludnienia poniżej 12,5 osób na kilometr kwadra-
towy. Są to następujące okręgi: Finnmark, Troms, Nordland,
Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland, Tele-
mark i Aust-Agder.

Proponuje się, aby cztery regiony poziomu NUTS III: Finnmark,
Troms, Nordland i Sogn og Fjordane, zostały w całości uznane
za kwalifikujące się do objęcia krajową pomocą regionalną.

W przypadku pozostałych pięciu okręgów o niskiej gęstości
zaludnienia (Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Telemark
i Aust-Agder) proponuje się, aby jedynie ich określone części
zostały umieszczone na mapie obszarów objętych pomocą.

Władze norweskie uważają, że mapa pomocy regionalnej oparta
wyłącznie na poziomie NUTS III nie odzwierciedlałaby rzeczy-
wistej sytuacji w Norwegii, jeśli chodzi o regionalne wyzwania
związane z niską gęstością zaludnienia, warunkami klimatycz-
nymi oraz niekorzystną sytuacją gospodarczą. Władze norwe-
skie zaproponowały więc, aby w oparciu o zasady elastyczności
z pięciu okręgów o niskiej gęstości zaludnienia wyłączyć pewne
ich części, w których nie ma zapotrzebowania na pomoc regio-
nalną, a zarazem włączyć do mapy pomocy regionalnej obszary
poziomu NUTS III spełniające kryterium niskiej gęstości zalud-
nienia w sąsiadujących regionach poziomu NUTS III o wyższej
gęstości zaludnienia. Pozwoliłoby to władzom norweskim wyłą-
czyć z mapy „silne” gminy położone w okręgach spełniających
kryterium niskiej gęstości zaludnienia, a włączyć „słabe” gminy
położone w okręgach, które nie spełniają tego kryterium.

O b s z a r y p o ł o ż o n e w o k r ę g a c h o n i s k i e j
g ę s t o ś c i z a l u d n i e n i a , k t ó r e z o s t a ł y w y ł ą -
c z o n e z m a p y p o m o c y r e g i o n a l n e j

Tabela 1 poniżej przedstawia obszary, które władze norweskie
wyłączyły z grupy regionów poziomu NUTS III spełniających
kryterium niskiej gęstości zaludnienia.

Tabela 1

Okręg Gminy

Nord-Trøndelag Stjørdal, Levanger

Aust-Agder Iveland, Birkenes, Froland, Lillesand, Arendal,
Grimstad

Telemark Bamble, Siljan, Skien, Porsgrunn

Oppland Gran, Lunner, Jevnaker, Vestre Toten, Østre
Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer

Hedmark Elverum, Sør-Odal, Nord-Odal, Stange, Løten,
Ringsaker, Hamar

Całkowita liczba mieszkańców obszarów wyłączonych wynosi
445 006.

O b s z a r y p o ł o ż o n e w o k r ę g a c h o w y s o k i e j
g ę s t o ś c i z a l u d n i e n i a , k t ó r e z o s t a ł y w ł ą c z o n e
d o m a p y p o m o c y r e g i o n a l n e j

Tabela 2 poniżej przedstawia obszary położone w okręgach
o gęstości zaludnienia powyżej 12,5 osób na kilometr kwadra-
towy, które zostały przez władze norweskie włączone do mapy
pomocy regionalnej w oparciu o zasady elastyczności.

Tabela 2

Okręg Gmina

Sør-Trøndelag Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros,
Meldal, Rennebu, Oppdal, Osen, Roan, Åfjord,
Bjugn, Rissa, Agdenes, Ørland, Frøya, Hitra, Snillf-
jord, Hemne

Møre og
Romsdal

Aure, Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, Sunndal,
Tingvoll, Gjemnes, Averøy, Eide, Aukra, Sandøy,
Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes, Haram, Stordal,
Stranda, Norddal, Ørsta, Volda, Herøy, Sande,
Vanylven, Kristiansund, Frei

Hordaland Masfjorden, Fedje, Modalen, Vaksdal, Austevoll,
Samnanger, Kvam, Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord,
Ullensvang, Odda, Jondal, Kvinnherad, Tysnes,
Fitjar, Etne

Rogaland Vindafjord, Utsira, Kvitsøy, Finnøy, Sauda, Suldal,
Hjelmeland, Lund, Sokndal

Vest-Agder Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Åseral,
Marnardal, Flekkefjord, Farsund

Buskerud Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Krødsherad,
Sigdal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Østfold Rømskog, Marker, Aremark

Całkowita liczba mieszkańców obszarów włączonych do mapy
wynosi 374 739, a średnia gęstość zaludnienia na tych obsza-
rach to 5,8 osób na kilometr kwadratowy.

Tabela 3 poniżej przedstawia liczbę ludności oraz gęstość zalud-
nienia we wszystkich regionach poziomu NUTS III/obszarach
poziomu NUTS III, które proponuje się uznać za kwalifikujące
się do objęcia pomocą regionalną.
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(7) Przedstawione dalej dane dotyczące liczby ludności dotyczą stanu na
dzień 1 stycznia 2005 r.



Tabela 3

REGIONY POZIOMU
NUTS III/OBSZARY
POZIOMU NUTS III

Liczba ludności w 2005
r.

Gęstość zaludnienia
(/km2)

Østfold (*) 5 331 6,0

Hedmark (°) 71 875 3,2

Oppland (°) 70 611 3,3

Buskerud (*) 32 291 3,1

Telemark (°) 65 680 4,7

Aust-Agder (°) 25 826 3,8

Vest-Agder (*) 31 942 6,0

Rogaland (*) 29 510 6,2

Hordaland (*) 73 630 5,9

Sogn og Fjordane (') 107 032 5,7

Møre og Romsdal (*) 132 586 9,9

Sør-Trøndelag (*) 68 480 4,1

Nord-Trøndelag (°) 90 881 4,4

Nordland (') 236 825 6,2

Troms (') 152 741 5,9

Finnmark (') 73 074 1,5

Ogółem 1 268 515 4,5

(*) Obszary poziomu NUTS III, które proponuje się uznać za kwalifikujące się do
objęcia pomocą regionalną w oparciu o zasady elastyczności (patrz tabela 2
powyżej).

(°) Okręgi o niskiej gęstości zaludnienia, które nie zostały zgłoszone w całości.
Liczby dotyczą zgłoszonych części tych okręgów.

(') Okręgi o niskiej gęstości zaludnienia zgłoszone w całości.

Ogólnie proponuje się uznać, że do objęcia krajową pomocą
regionalną kwalifikuje się 286 gmin zamieszkiwanych ogółem
na dzień 1 stycznia 2005 r. przez 1 268 515 osób, co stanowi
27,5 % ludności Norwegii.

3.2. Pułapy pomocy

Władze norweskie proponują, aby wszystkie obszary umie-
szczone na mapie korzystały z maksymalnej intensywności
pomocy.

W tabeli 4 poniżej przedstawiono zgłoszoną intensywność
pomocy.

Tabela 4

Obszar
geograficzny

Ogólny pułap
pomocy
(EDB) (*)

Dodatek dla
średnich

przedsiębiorstw
(EDB) (**)

Dodatek dla
małych

przedsiębiorstw
(EDB) (***)

Wszystkie
kwalifikujące
się obszary

15 % 10 % 20 %

(*) Ekwiwalent dotacji brutto.
(**) Załącznik 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego

2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz.U. L 63
z 28.2.2004, str. 22) włączony do porozumienia EOG przez załącznik XV
pkt 1 lit. f) decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 131/2004 z dnia
24.9.2004 r. (Dz.U. L 64 z 10.3.2005, str. 67 oraz Suplement EOG nr
12, str. 42) lub każde następne rozporządzenie.

(***) Patrz: przypis 7.

II. OCENA

1. Formalności związane ze zgłoszeniem

W rozdziale 25.B.7 wytycznych w sprawie pomocy państwa (8)
stwierdza się, że „regiony państwa EFTA kwalifikujące się do
objęcia odstępstwami oraz pułapami intensywności pomocy
przeznaczonej na inwestycje początkowe, które zostały zatwier-
dzone dla każdego regionu, tworzą wspólnie mapę pomocy
regionalnej tego państwa EFTA”.

Samo ustanowienie mapy nie pociąga za sobą żadnej pomocy
bezpośredniej w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG.
Jednakże zatwierdzenie mapy zapewnia, oprócz wytycznych
w sprawie pomocy regionalnej, podstawę przyznawania
pomocy w ramach programów pomocy regionalnej.

Przyjmując odpowiednie środki, rząd norweski zgodził się
zgłosić, zgodnie z art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do
Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, wspólną mapę pomocy
regionalnej (9). Zgłoszenie z dnia 12 czerwca 2006 r. (nr
zdarzenia: 377954) jest zgłoszeniem kompletnym. Władze
norweskie wywiązały się w ten sposób ze swoich zobowiązań
wynikających z przyjęcia odpowiednich środków oraz art. 1 ust.
3 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze
i Trybunale. W związku z tym, zgodnie z rozdziałem 25B.7
akapit 86, Urząd oceni zgłoszenie zgodnie z procedurą okre-
śloną w art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do Porozumienia
o Nadzorze i Trybunale.

Urząd przeprowadza ocenę zgłoszenia w oparciu o kryteria
określone w rozdziale 25.B.3–4 wytycznych w sprawie pomocy
państwa.

2. Zastosowanie odnośnych zasad dotyczących pomocy
państwa

2.1. Metodologia i zakres

Zgodnie z rozdziałem 25.B.3.3.2 wytycznych w sprawie
pomocy państwa, władze norweskie zaproponowały metodę
opartą na dwóch jednostkach geograficznych celem określenia
regionów kwalifikujących się do wyłączeń na mocy art. 61
ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG.

O k r ę g i F i n n m a r k , T r o m s , N o r d l a n d i S o g n o g
F j o r d a n e ( o k r ę g i o n i s k i e j g ę s t o ś c i z a l u d -
n i e n i a z g ł o s z o n e w c a ł o ś c i )

Władze norweskie zgłosiły okręgi Finnmark, Troms, Nordland
i Sogn og Fjordane w oparciu o rozdział 25.B.3.3.2 akapit 22
wytycznych w sprawie pomocy państwa, w którym stwierdza
się:

„Urząd uważa, że do wyboru przez zainteresowane państwa
EFTA w celu przyznania regionalnej pomocy inwestycyjnej na
podstawie odstępstwa określonego w art. 61 ust. 3 lit. c)
mogą kwalifikować się następujące regiony:
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(8) Akapit 81.
(9) Akapit 85.



a) regiony o niskiej gęstości zaludnienia: na obszary takie
składają się zasadniczo regiony geograficzne poziomu
NUTS II o gęstości zaludnienia poniżej 8 osób na kilometr
kwadratowy lub regiony geograficzne poziomu NUTS III,
jeśli chodzi o Norwegię (...), o gęstości zaludnienia poniżej
12,5 osób na kilometr kwadratowy”.

Gęstość zaludnienia w okręgu Finnmark wynosi 1,5 osób na
km2 (całkowita liczba ludności wynosi 73 074). Gęstość zalud-
nienia w okręgu Troms wynosi 5,9 osób na km2 (całkowita
liczba ludności wynosi 152 741). Gęstość zaludnienia
w okręgu Nordland wynosi 6,2 osoby na km2 (całkowita liczba
ludności wynosi 236 825). Gęstość zaludnienia w okręgu Sogn
og Fjordane wynosi 5,7 osób na km2 (całkowita liczba ludności
wynosi 107 032).

Urząd stwierdza zatem, że ta część propozycji spełnia kryteria
rozdziału 25.B.3.3.2.

I n n e z g ł o s z o n e o b s z a r y

W dalszej części akapitu 22 lit. a) rozdziału 25.B.3.3.2 wytycz-
nych w sprawie pomocy państwa stwierdza się:

„W doborze tych obszarów dopuszcza się jednak pewną
elastyczność, z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

— elastyczność taka nie może oznaczać wzrostu liczby
ludności objętej pomocą;

— obszary poziomu NUTS III kwalifikujące się do elastycz-
nego podejścia muszą posiadać gęstość zaludnienia
poniżej 12,5 osób na kilometr kwadratowy;

— muszą one graniczyć z regionami poziomu NUTS III,
które spełniają kryterium niskiej gęstości zaludnienia”.

Wytyczne w sprawie pomocy państwa wyraźnie przewidują
możliwość zastosowania elastycznego podejścia w wyborze
obszarów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną,
jeżeli spełnione zostaną następujące trzy warunki:

(i) Elastyczność taka nie może oznaczać wzrostu liczby
ludności objętej pomocą

Urząd stwierdza, że ten warunek jest spełniony, ponieważ
liczba ludności na wyłączonych z mapy obszarach leżących
w regionach o niskiej gęstości zaludnienia, które jako takie
od początku kwalifikują się do objęcia pomocą, wynosi
445 006 (patrz: tabela 1 powyżej). Liczba ludności na
obszarach włączonych do mapy wskutek zastosowania
zasady elastyczności wynosi 374 739, jak podano
w tekście pod tabelą 2 powyżej.

(ii) Obszary poziomu NUTS III kwalifikujące się do elastycz-
nego podejścia muszą posiadać gęstość zaludnienia poniżej
12,5 osób na kilometr kwadratowy

Obszary poziomu NUTS III kwalifikujące się do elastycz-
nego podejścia, wraz z informacją o gęstości zaludnienia,
to (10): Østfold (6,0 osób/km2), Buskerud (3,1 osób/km2),
Vest-Agder (6,0 osób/km2), Rogaland (6,2 osób/km2),
Hordaland (5,9 osób/km2), Møre og Romsdal (9,9
osób/km2) i Sør-Trøndelag (4,1 osób/km2).

Urząd stwierdza, że spełniony jest warunek stanowiący, iż
obszary poziomu NUTS III kwalifikujące się do elastycz-
nego podejścia muszą posiadać gęstość zaludnienia niższą
od 12,5 osób na kilometr kwadratowy.

(iii) Obszary poziomu NUTS III muszą graniczyć z regionami
poziomu NUTS III, które spełniają kryterium niskiej
gęstości zaludnienia

Obszary poziomu NUTS III kwalifikujące się do elastycz-
nego podejścia (Østfold, Buskerud, Vest-Agder, Rogaland,
Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag) graniczą
z regionami poziomu NUTS III, które spełniają kryterium
niskiej gęstości zaludnienia (Hedmark, Oppland, Telemark,
Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland,
Troms i Finnmark), jak pokazuje mapa geograficzna
obszarów, które proponuje się objąć pomocą regionalną,
dołączona jako załącznik 1 do niniejszej decyzji (11).

Urząd stwierdza zatem, że warunek ten jest spełniony.

Wreszcie, całkowity odsetek ludności 27,5 %, zapropono-
wany przez władze norweskie jako kwalifikujący się do
objęcia pomocą, nie przekracza krajowego pułapu ludności
określonego w rozdziale 25.B.3.3.1 na poziomie
29,08 % (12). Załącznik 2 do niniejszej decyzji przedstawia
wszystkie gminy, które władze norweskie proponują uznać
za kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną.

2.2. Pułapy pomocy

Władze norweskie zaproponowały, aby ogólne maksymalne
pułapy pomocy dla wszystkich obszarów objętych mapą
pomocy regionalnej wynosiły 15 % EDB dla dużych przedsię-
biorstw, z dodatkiem w wysokości 10 % dla średnich przedsię-
biorstw oraz 20 % dla małych przedsiębiorstw.
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(10) Patrz: tabela 3 powyżej.
(11) Mimo iż gminy Aremark, Rømskog i Marker (leżące w regionie

Østfold – regionie poziomu NUTS III) nie graniczą ściśle z resztą
mapy obszarów objętych pomocą, zostały do niej włączone,
ponieważ odległość pomiędzy tymi gminami a regionem Hedmark
poziomu NUTS III wynosi mniej niż 10 kilometrów, a gęstość
zaludnienia w tych gminach jest bardzo niska (średnio 6 osób/km2).
Liczba ludności ogółem w tych gminach wynosi 5 331.

(12) Akapit 21.



Takie podejście pozostaje w zgodzie z warunkami określonymi
w rozdziale 25.B.4.1.2 wytycznych w sprawie pomocy
państwa (13), który przewiduje, że: „Regiony o niskiej gęstości
zaludnienia (odpowiadające poziomowi NUTS III lub niższemu)
oraz regiony poziomu NUTS III lub ich części mające wspólną
granicę lądową z krajem niebędącym państwem członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EFTA zawsze kwali-
fikują się do pomocy odpowiadającej 15 % EDB”.

W dalszej części wytyczne w sprawie pomocy państwa (14) prze-
widują, że „w przypadku pomocy dla MŚP, pułapy podane
w sekcji 25.B.4.1.2 (patrz: akapit 37 powyżej) mogą zostać
podniesione o 20 % EDB w przypadku pomocy przyznawanej
małym przedsiębiorstwom oraz o 10 % EDB w przypadku
pomocy przyznawanej średnim przedsiębiorstwom”.

Urząd stwierdza zatem, że maksymalna intensywność pomocy
w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej proponowana
przez władze norweskie jest zgodna z wytycznymi w sprawie
pomocy państwa.

3. Zakres decyzji i kumulacja pomocy

Mapa obszarów objętych pomocą winna zasadniczo obowią-
zywać od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r.
Jednakże, jak przewiduje rozdział 25.B.7 wytycznych
w sprawie pomocy państwa (15), mapa może zostać poddana
ocenie śródokresowej w 2010 r.

Decyzja nie ogranicza uprawnień Urzędu do dokonania prze-
glądu mapy zgodnie z art. 1 ust. 1 w części I protokołu 3 do
Porozumienia o Nadzorze i Trybunale przed upływem terminu
określonego powyżej, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Przypomina się władzom norweskim, że przy stosowaniu
programów pomocy regionalnej w odniesieniu do budownictwa
okrętowego nie może zostać przekroczony pułap pomocy
w wysokości 12,5 % dla regionów określonych w art. 61 ust.
3 lit. c), zgodnie z rozdziałem 24.B.3.3.6 wytycznych w sprawie
pomocy państwa (16) odczytywanym łącznie z rozdziałem 24.B
wytycznych w sprawie pomocy państwa.

Proponowane pułapy pomocy mają charakter kumulatywny,
tj. wskazują górny limit regionalnej pomocy inwestycyjnej na
dany projekt inwestycyjny ze wszystkich źródeł publicznych.

Ponadto regionalna pomoc inwestycyjna nie może być kumu-
lowana z pomocą przyznawaną w ramach zasady de minimis
w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych
w celu ominięcia maksymalnej intensywności pomocy okreś-
lonej w wytycznych w sprawie pomocy państwa.

Każdy program pomocy regionalnej, który nie podlega wyłą-
czeniu grupowemu i który wchodzi w życie po dniu 31 grudnia
2006 r., winien zostać zgłoszony do Urzędu zgodnie z art. 1
ust. 3 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze
i Trybunale.

Ponadto przypomina się władzom norweskim, że zgodnie
z rozdziałem 25.B.8 wytycznych w sprawie pomocy państwa
każdy dotychczasowy program pomocy regionalnej obejmujący
pomoc inwestycyjną, która ma zostać przyznana po dniu
31 grudnia 2006 r., winien zostać w razie konieczności zmie-
niony oraz zgłoszony do Urzędu zgodnie z art. 1 ust. 3
w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze
i Trybunale, o ile nie jest on objęty wyłączeniem grupowym.

4. Wnioski

Zgłoszona mapa obszarów objętych pomocą jest zgodna
z wymogami określonymi w wytycznych w sprawie pomocy
państwa, a Urząd może zatwierdzić mapę regionów kwalifiku-
jących się do objęcia pomocą na mocy art. 61 ust. 3 lit. c)
Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Urząd postanowił zatwierdzić proponowaną mapę obszarów
objętych pomocą oraz maksymalną intensywność pomocy
w Norwegii w formie zgłoszonej do Urzędu pismem z dnia
12 czerwca 2006 r. Załącznik 1 do niniejszej decyzji, przed-
stawiający mapę pomocy regionalnej w Norwegii na lata
2007–2013, stanowi integralną część rozdziału 25.B wytycz-
nych w sprawie pomocy państwa. W załączniku 2 do niniejszej
decyzji umieszczono wykaz wszystkich gmin kwalifikujących się
do objęcia pomocą regionalną.

Artykuł 2

Nie naruszając przepisów art. 1 ust. 1 w części I protokołu 3 do
Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, mapa obszarów kwalifi-
kujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną winna
mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia
2013 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Norwegii.

Artykuł 4

Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 lipca 2006 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Bjørn T. GRYDELAND

Przewodniczący
Kristján Andri STEFÁNSSON

Członek Kolegium
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(13) Akapit 37.
(14) Akapit 38.
(15) Akapit 89.
(16) Akapit 26 lit. c).



ZAŁĄCZNIK I

Mapa pomocy regionalnej w Norwegii na lata 2007–2013

Odsetek ludności 27,5 %
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ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gmin, które władze norweskie proponują uznać za kwalifikujące się do objęcia krajową pomocą
regionalną

Poniższa tabela przedstawia wszystkie gminy, które władze norweskie proponują uznać za kwalifikujące się do objęcia
krajową pomocą regionalną:

Okręg Gminy

Finnmark Sør-Varanger, Båtsfjord, Unjárga-Nesseby, Deatnu-Tana,
Berlevåg, Gamvik, Lebesby, Kárásjohka-Karasjok, Porsanger,
Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hasvik, Loppa, Alta, Guovda-
geaidnu-Kautokeino, Hammerfest, Vadsø, Vardø

Troms Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Gáivuotna-Kåfjord, Storf-
jord, Lyngen, Karlsøy, Balsfjord, Lenvik, Berg, Torsken,
Tranøy, Dyrøy, Sørreisa, Målselv, Salangen, Bardu,
Lavangen, Gratangen, Ibestad, Bjarkøy, Skånland, Kvæfjord,
Tromsø, Harstad

Nordland Moskenes, Andøy, Sortland, Øksnes, Bø, Hadsel, Vågan,
Vestvågøy, Flakstad, Værøy, Røst, Ballangen, Evenes, Tjeld-
sund, Lødingen, Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Sørfold,
Fauske, Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Træna,
Lurøy, Rana, Hemnes, Nesna, Dønna, Hattfjelldal, Grane,
Vesfn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Vevelstad, Vega,
Brønnøy, Sømna, Bindal, Narvik, Bodø

Nord-Trøndelag Leka, Nærøy, Vikna, Flatanger, Fosnes, Overhalla,
Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa,
Inderøy, Namdalseid, Verran, Mosvik, Verdal, Leksvik,
Frosta, Meråker, Namsos, Steinkjer

Sør-Trøndelag Tydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Meldal,
Rennebu, Oppdal, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa,
Agdenes, Ørland, Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne

Møre og Romsdal Aure, Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll,
Gjemnes, Averøy, Eide, Aukra, Sandøy, Midsund, Nesset,
Rauma, Vestnes, Haram, Stordal, Stranda, Norddal, Ørsta,
Volda, Herøy, Sande, Vanylven, Kristiansund, Frei

Sogn og Fjordane Flora, Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Balestrand,
Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll,
Fjaler, Gaular, Jølster, Førde, Naustdal, Bremanger, Vågsøy,
Selje, Eid, Hornindal, Gloppen, Stryn

Hordaland Masfjorden, Fedje, Modalen, Vaksdal, Austevoll, Samnanger,
Kvam, Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda,
Jondal, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar, Etne

Rogaland Vindafjord, Utsira, Kvitsøy, Finnøy, Sauda, Suldal, Hjeme-
land, Lund, Sokndal

Vest-Agder Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Åseral, Marnadal,
Flekkefjord, Farsund

Aust-Agder Risør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Åmli, Evje og
Hornnes, Bygland, Valle, Bykle

Telemark Notodden, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Tinn,
Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje

Buskerud Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Krødsherad, Sigdal, Hol,
Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå

Oppland Dovre, Lesja, Sjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron,
Ringebu, Gausdal, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal,
Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang

Hedmark Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot,
Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal,
Folldal, Os

Østfold Rømskog, Marker, Aremark
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