
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 
(UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(2014/C 414/04)

CZĘŚĆ I

Oznaczenie środka pomocy GBER 11/2014/REG

Państwo EFTA Norwegia

Region Nazwa regionu
Mapa pomocy regionalnej, por. 
91/14/COL.

Status pomocy regionalnej
C

Organ przyznający pomoc Nazwa — Sør-Trøndelag fylkeskommune

— Nordland fylkeskommune

— Troms fylkeskommune

— Wszystkie pozostałe administracje okręgów, 
w których znajdują się gminy objęte zasięgiem 
mapy pomocy regionalnej

Adres pocztowy — Postboks 2350 Sluppen
NO-7004 Trondheim
NORWEGIA

— Fylkeshuset
NO-8048 Bodø
NORWEGIA

— Postboks 6600
NO-9296 Tromsø
NORWEGIA

Adres internetowy www.stfk.no
www.nfk.no
www.tromsfylke.no

Nazwa środka pomocy Program regionalny pomocy związanej z transportem

Krajowa podstawa prawna 
(odesłanie do właściwego 
promulgatora krajowego)

— Rozporządzenie w sprawie obszarów kwalifikujących się do pomocy inwesty
cyjnej i pomocy związanej z transportem (1) (mapa pomocy regionalnej) 
(FOR-2014-06-17-807)

— Rozporządzenie w sprawie funduszy pomocy regionalnej (2) (FOR-2013-12-11-1574)

— Pisma dotyczące oferty dotacji na dany rok

Adres internetowy pełnego 
tekstu środka pomocy

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-06-17-807
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/regional-_og_distriktspolitikk/bakgrunn-og-
malsettinger-i-distrikts--og/tilskotsbrev/tilskotsbrev-2014/tilskuddsbrev-kapittel-551-
post-60.html?id=748475
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Zmiana istniejącego pro
gramu pomocy lub pomocy 
ad hoc

 Oznaczenie środka pomocy nadawane przez Urząd 
Nadzoru EFTA

Przedłużenie por. 143/07/COL

Zmiany Nowa mapa pomocy regionalnej, por. 91/14/COL, 
zwiększona intensywność pomocy, art. 15 ust. 3 
ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń bloko
wych. Sektory kwalifikujące się zgodnie z wytycz
nymi w sprawie pomocy regionalnej i ogólnym roz
porządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych.

Czas trwania pomocy Program pomocy od 1.7.2014 r. do 31.12.2020 r.

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

Kwalifikujące się sektory będą spełniały warunki 
określone w sekcji 1.1 wytycznych Urzędu dotyczą
cych regionalnej pomocy państwa na lata 2014–
2020 (wersja skonsolidowana) i w art. 13 ogólnego 
rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

Rodzaj beneficjenta MŚP  

Duże przedsiębiorstwa  

Budżet Całkowity planowany roczny 
budżet programu pomocy

W walucie krajowej
30 mln NOK

Instrument pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

(1) Forskrift om virkeområde for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte.
(2) Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

CZĘŚĆ II

Główny cel pomocy – Cele 
ogólne (wykaz)

Cele
(wykaz)

Maksymalna intensywność 
pomocy w % lub maksymalna 
roczna kwota pomocy w walu

cie krajowej (kwota bez 
ułamków)

MŚP – premie w %

Pomoc regionalna – pomoc 
operacyjna (art. 15)

Koszty transportu towarów 
wyprodukowanych na 
obszarach kwalifikujących 
się do pomocy (art. 15 
ust. 2 lit. a))

40 %  
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