
ZAWIADOMIENIA DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU 
GOSPODARCZEGO 

URZĄD NADZORU EFTA 

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, 
o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 

art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)) 

(2011/C 123/05) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 1/11/ENV 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Innovation Norway 

Adres PO Box 448 Sentrum 
0104 Oslo 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.innovationnorway.com 

Nazwa środka pomocy Miljøteknologiordningen NHD 2421.50 (Program pomocy na rzecz promocji tech
nologii przyjaznych środowisku) 

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Projekt budżetu 1 S (2010–2011), s. 135–136, zobacz 
http://www.regjeringen.no/pages/14272745/PDFS/ 
PRP201020110001NHDDDDPDFS.pdf 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Energi-og-miljo/ 
Miljoteknologiordningen/ 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Tak (dotacje dla beneficjentów) 

Zmiany istniejącego środka 
pomocy 

Program pomocy inwestycyjnej na propa
gowanie energii ze źródeł odnawialnych 
(Investeringsstøtte til pilot- og demonstras
jonsanlegg innenfor fornybar energi) 

oraz 

program na rzecz projektów pilotażowych 
oraz doświadczalnych mających na celu 
rozwój technologii i produktów 
z dziedziny ochrony środowiska (Miljøtek
nologiordningen for pilot- og demonstras
jonsanlegg) 

Na mocy ogólnego rozporządzenia 
w sprawie wyłączeń blokowych infor
macja na temat tych dwóch 
programów została przekazana Urzę
dowi Nadzoru EFTA w lipcu 2010 r. 
(GBER 5/10/ENV oraz GBER 
6/10/R&D). 

Przedłużenie nd. 

Zmiany W budżecie na 2011 r. łączna suma 
przyznana na technologie przyjazne 
środowisku została podwyższona do 
łącznej kwoty 257 mln NOK. Ponadto 
powstanie jeden program z dwóch 
poprzednich programów.
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Czas trwania Program pomocy 1.1.2011 

Niniejszy program będzie zastąpiony 
przez program, który zostanie zgło
szony, z chwilą jego zatwierdzenia. 
W Ministerstwie Handlu i Przemysłu 
rozpoczęły się prace nad zgłoszeniem 
programu. 

Sektor(-y) gospodarki Wszystkie sektory kwalifikujące się do 
pomocy 

Wszystkie sektory 

Rodzaj beneficjanta MŚP Tak 

Duże przedsiębiorstwa Tak 

Budżet Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

257 NOK (w mln) 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja Tak 

CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 

Maksymalna intensyw
ność pomocy w % lub 

maksymalna kwota 
pomocy w NOK 

MŚP – premie w % 

Pomoc na ochronę 
środowiska 
(art. 17–25) 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsię
biorstwom zastosowanie norm surowszych 
niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony 
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony 
środowiska w przypadku braku norm wspól
notowych 
(art. 18) 

Proszę podać szczegółowe odniesienie do 
odpowiednich norm. 

35 % dla dużych 
przedsiębiorstw 

Nie można podać 
odpowiednich norm, 
ponieważ chodzi 
również o dziedziny, 
w których nie istnieją 
normy wspólnotowe. 

55 % (ogółem) dla 
małych przedsię
biorstw, 45 % dla 
średnich przedsię
biorstw 

Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 
środowiska na propagowanie energii ze źródeł 
odnawialnych 
(art. 23) 

45 % dla dużych 
przedsiębiorstw 

65 % (ogółem) dla 
małych przedsię
biorstw, 55 % dla 
średnich przedsię
biorstw 

Pomoc na działalność 
badawczą, rozwojową 
i innowacyjną 
(art. 30–37) 

Pomoc na projekty 
badawczo-rozwojowe 
(art. 31) 

Badania podstawowe 
(art. 31 ust. 2 lit. a)) 

Badania przemy
słowe 
(art. 31 ust. 2 lit. b)) 

50 % dla dużych 
przedsiębiorstw 

70 % (ogółem) dla 
małych przedsię
biorstw, 60 % dla 
średnich przedsię
biorstw. Można dodać 
premię w wysokości 
15 punktów procen
towych (skuteczna 
współpraca), do wyso
kości maksymalnie 
80 % intensywności 
pomocy – por. 
art. 31 ust. 4 lit. b). 

Eksperymentalne 
prace rozwojowe 
(art. 31 ust. 2 lit. c)) 

25 % dla dużych 
przedsiębiorstw 

45 % (ogółem) dla 
małych przedsię
biorstw, 35 % dla 
średnich przedsię
biorstw. Można dodać 
premię w wysokości 
15 punktów procen
towych (skuteczna 
współpraca), do wyso
kości maksymalnie 
80 % intensywności 
pomocy – por. 
art. 31 ust. 4 lit. b).
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