
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)) 

(2012/C 154/10) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 7/12/ENV 

Państwo EFTA Norwegia 

Region Nazwa regionu (NUTS) 
Poziom 3: Okręg Hordaland 

Status pomocy regionalnej: obszary mieszane 

Organ przyznający pomoc Nazwa Osterfjord Næringssamarbeid ved Industrikonsulenten 
på Osterøy 

Adres 5282 Lonevåg 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.rup.no proszę wyszukać „Osterfjord” 

Nazwa środka pomocy Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland (Projekt pilotażowy doty
czący wsparcia na utworzenie sektora bioenergii w regionie Hordaland) 

Krajowa podstawa prawna: 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego) 

Finansowanie ze strony Rady Okręgu Hordaland, pismo z dnia 20 grudnia 2006 r., 
FK06-06. Numer referencyjny: 200504724-16/3/AARN 

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy 

http://www.rup.no/vision/vision1.aspx?hierarchyid=753&type=5 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy Tak 

Zmiany istniejącego środka 
pomocy 

Nie 

Przedłużenie Od 31.12.2011 do 31.12.2012 

Czas trwania pomocy Program pomocy Od 19.12.2008 do 31.12.2012 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory kwalifiku
jące się do pomocy 

Pomoc ograniczona do 
konkretnych sektorów – 
proszę określić zgodnie 
z NACE Rev. 2 

Artykuł 23: 
wytwarzanie energii z odnawialnych biologicznych 
źródeł energii w następujących sektorach: 
35.113 Wytwarzanie energii elektrycznej z biopaliw, 
spalania odpadów i gazu ze składowisk odpadów 
(35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, avfal
lsforbrenning og deponigass), 
35.3 Zaopatrywanie w parę i klimatyzację (35.3 Damp- 
og varmtvannsforsyning). 
Artykuł 15: brak możliwości przedłużenia 

Rodzaj beneficjenta MŚP Tak 

Duże przedsiębiorstwo Nie
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Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy 

Na cały okres 4 lat; 
2 mln NOK 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja Tak 

CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 
Maksymalna intensywność 

pomocy w % lub maksymalna 
kwota pomocy w NOK 

MŚP – premie w % 

Pomoc na ochronę 
środowiska 
(artykuły 17–25) 

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

45 % 20 % małe przedsiębior
stwa 
10 % średnie przedsię
biorstwa 

Pomoc na badania środo
wiska 
(art. 24) 

… % 

Pomoc na ochronę środo
wiska w formie ulg podatko
wych 
(art. 25) 

… NOK
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