
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 308/08) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 10/11/ENV 

Państwo EFTA Norwegia 

Organ przyznający pomoc Nazwa Enova SF 

Adres Professor Brochs gt 2 
7030 Trondheim 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.enova.no 

Nazwa środka pomocy Program na rzecz nowych centrali grzewczych dla przedsiębiorstw z branży 

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Krajowa podstawa prawna dla środków wsparcia zarządzanych przez Enovę SF oparta 
jest na następujących źródłach prawa: 

— roczne budżety państwa, w których określa się politykę energetyczną oraz cele 
budżetowe na nadchodzący rok, 

— decyzja Parlamentu z dnia 5 kwietnia 2001 r. ( 1 ) przyjęta w oparciu o wniosek 
Ministerstwa ds. Ropy Naftowej i Energii z dnia 21 grudnia 2000 r. ( 2 ). decyzja 
Parlamentu dotycząca zmian ustawy o energii z dnia 29 czerwca 1990 r. nr 50 
(Energiloven), 

— porozumienie między Ministerstwem a przedsiębiorstwem Enova. W najnowszej 
wersji porozumienia wyznaczono cele związane z zarządzaniem Funduszem Ener
getyki przez Enovę SF w okresie od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 31 grudnia 
2011 r., 

— rozporządzenie (WE) nr 1377/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. dotyczące opłat 
objętych taryfą dla energii elektrycznej (Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen 
til Energifondet). 

W rozporządzeniu dotyczącym Funduszu Energetyki (Vedteker for energifondet) okre 
ślono, że fundusz ten będzie podlegał Ministerstwu ds. Ropy Naftowej i Energii, oraz 
założono, że funduszem zarządzać będzie Enova. 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

http://naring.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=4219%20 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Tak 

Czas trwania Program pomocy 24.5.2011 do 31.12.2014 

Sektor(–y) gospodarki Wszystkie sektory kwali
fikujące się do pomocy 

Tak, wszystkie sektory z branży 

Rodzaj beneficjanta MŚP Tak 

Duże przedsiębiorstwo Tak 

Budżet Całkowity planowany 
roczny budżet programu 
pomocy 

60 000 000 NOK 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja Tak 

( 1 ) Odelstingets vedtak til lov om endringar i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av 
energi m.m. (energilova). (Besl.O.nr.75 (2000-2001), jf. Innst.O.nr.59 (2000-2001) og Ot.prp.nr.35 (2000-2001)). 

( 2 ) Ot.prp.nr.35 (2000-2001).
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CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 
Maksymalna intensywność 

pomocy w % lub maksymalna 
kwota pomocy w NOK 

MŚP – premie w % 

Pomoc na ochronę środo
wiska (art. 17–25) 

Pomoc inwestycyjna umoż
liwiająca przedsiębior
stwom zastosowanie norm 
surowszych niż normy 
wspólnotowe w zakresie 
ochrony środowiska lub 
podniesienie poziomu 
ochrony środowiska w 
przypadku braku norm 
wspólnotowych (art. 18) 

Proszę podać szczegółowe 
odniesienie do odpowied
nich norm. 

… % 

Pomoc inwestycyjna w 
obszarze ochrony środo
wiska na propagowanie 
energii ze źródeł odnawial
nych (art. 23) 

40 % Nie
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