
Az EFTA-államok által közölt információk az EGT-megállapodás XV. mellékletének 1j. pontjában 
említett jogszabály (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a 
közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet – 

általános csoportmentességi rendelet) alapján nyújtott állami támogatásról 

(2009/C 171/07) 

I. RÉSZ 

Támogatás sz. GBER 4/09 ENV 

EFTA-állam Norvégia 

Régió Régió megnevezése (NUTS) 
3. szint: Hordaland megye 

Regionális támogatásfajta: vegyes 
területek 

A támogatást odaítélő hatóság Név Osterfjord Næringssamarbeid 

Cím ved Industrikonsulenten på Osterøy 
NO 5282 Lonevåg 
NORWAY 

Internetes cím (honlap) http://www.rup.no/ keresés: 
„Osterfjord” 

A támogatási intézkedés címe Pilotprosjekt for å utløyse ei bioenerginæring i Hordaland 
(Bioenergia-ágazat létrehozását ösztönző kísérleti projekt Hordaland 
régióban) 

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban 
megjelent támogatás elérhetősége) 

Hordaland megyei tanács finanszírozása, 2006.12.20-i levél, FK06-06. 
Hivatkozási szám: 200504724-16/3/AARN 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartal
mazó internetes cím 

http://www.rup.no/vision/vision1.aspx?hierarchyid=753&type=5 
http://www.rup.no/documents/vision/753/Prosjektplan/Pilotprosjekt_ 
bioenergi_Prosjektplan_2006-10_080109.pdf 

Az intézkedés típusa Program Igen 

Időtartam Program 2008.12.19-től 2010.12.31-ig 

Érintett gazdasági ágazat(ok) Meghatározott ágazatok – Adja 
meg a NACE Rev. 2. szerinti beso
rolást 

23. cikk: 
Megújuló biológiai energiaforrá
sokból származó energiatermelés 
az alábbi ágazatokban: 
35.113 Bioüzemanyag, hulladéké
getés és hulladéklerakó-gáz útján 
történő villamosenergia-termelés 
(35.113 Produksjon av elektrisitet 
fra biobrensel, avfallsforbrenning 
og deponigass) 
35.3 Gőzellátás, légkondicionálás 
(35.3 Damp- og varmtvannsforsy
ning) 
15. cikk: 
16.29 Egyéb fatermék gyártása 
(16.29 Produksjon av andre treva
rer) 

A kedvezményezett típusa Kkv Igen 

Nagyvállalat Igen 

Költségvetés A program keretében előirányzott 
teljes éves költségvetési összeg 

A teljes 2 éves időszakra; 
2 millió NOK 

Támogatási eszköz (5. cikk) Támogatás Igen
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http://www.rup.no/vision/vision1.aspx?hierarchyid=753&amp;type=5
http://www.rup.no/documents/vision/753/Prosjektplan/Pilotprosjekt_bioenergi_Prosjektplan_2006-10_080109.pdf
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II. RÉSZ 

Általános célkitűzések (lista) Célkitűzések (lista) 
Maximális támogatási 

intenzitás (%) vagy Maximális 
támogatási összeg NOK-ban 

Kkv – többlettámogatás (%) 

Kkv-k részére nyújtott beru
házási és foglalkoztatási 
támogatás (15. cikk) 

20 % kisvállalkozás 
esetében, 
10 % középvállalkozás 
esetében 

Környezetvédelmi támoga
tások (17–25. cikk) 

A megújuló energiaforrásokból 
származó energia előmozdítására 
irányuló környezetvédelmi beru
házási támogatás (23. cikk) 

45 % 20 % kisvállalkozás eseté
ben, 
10 % középvállalkozás 
esetében
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