
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 384/09) 

CZĘŚĆ I 

Nr pomocy GBER 11/12/EMP 

Państwo EFTA Norwegia 

Region Nazwa regionu (NUTS) 
Poziom 3 – Troms 

Status pomocy regionalnej art. 61 
ust. 3 lit. c) Porozumienia EOG 

Organ przyznający pomoc Nazwa Troms fylkeskommune 

Adres Postbox 6600 
9296 Tromsø 
NORWAY 

Strona internetowa http://www.tromsfylke.no 

Nazwa środka pomocy Program rozwoju regionalnego na rzecz okręgu Troms 2010–2013 

Krajowa podstawa prawna (odesłanie 
do właściwego promulgatora krajowe
go) 

Fundusz Rozwoju Okręgu Troms został ustanowiony decyzją rady okręgu 
Troms z dnia 12 marca 1985 r. 

Adres internetowy pełnego tekstu 
środka pomocy 

http://www.tromsfylke.no/LinkClick.aspx?fileticket=qah_PB73Oyc%3d&tabid= 
332 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy X 

Zmiany istniejącego środka pomocy Numer pomocy nadany przez Urząd 
Nadzoru EFTA: 
Numer referencyjny ESA 2/2005 

Przedłużenie 2010–2013 

Czas trwania pomocy Program pomocy Od 1.1.2010 do 31.12.2013 

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

X 

Rodzaj beneficjenta MŚP X 

Budżet Całkowity planowany roczny budżet 
programu pomocy 

8 mln NOK 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja X 

Dotacja na spłatę odsetek 

Pożyczka X 

CZĘŚĆ II 

Cele ogólne (lista) Cele (lista) 
Maksymalna intensywność 

pomocy w % lub maksymalna 
kwota pomocy w NOK 

MŚP – premie w % 

Pomoc inwestycyjna i pomoc na 
zatrudnienie dla MŚP (art. 15) 

50 % 0 %
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