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Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným
v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy
(Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]
(2013/C 277/04)
ČASŤ I

Č. pomoci

GBER 9/13/TRA

Štát EZVO

Nórsko

Orgán poskytujúci pomoc

Názov

Enova SF

Adresa

Professor Brochs gt 2
7030 Trondheim
NORWAY

Webová stránka

http://www.enova.no

Názov opatrenia pomoci

Kurz energeticky účinnej modernizácie obytných budov

Vnútroštátny
právny
základ
(odkaz na príslušný vnútroštátny
právny nástroj)

Vnútroštátny právny základ pre podporné opatrenia spravované spoločnosťou
Enova SF sa odvodzuje z týchto právnych zdrojov:
— Ročný štátny rozpočet, ktorý opisuje energetickú politiku a navrhuje rozpočet
na budúci rok.
— Rozhodnutie parlamentu z 5. apríla 2001 (1) na základe návrhu Ministerstva pre
ropu a energetiku z 21. decembra 2000 (2). Rozhodnutím parlamentu sa mení
zákon o energetike z 29. júna 1990 č. 50 (Energiloven).
— Dohoda medzi ministerstvom a spoločnosťou Enova. Posledné znenie dohody
upravuje ciele správy energetického fondu spoločnosťou Enova SF v období od
1. júna 2008 do 31. decembra 2011.
— Nariadenie č. 1377 z 10. decembra 2001 týkajúce sa odvodov z poplatkov za
rozvod elektrickej energie (Forskrift om innbetaling av påslag på nettariffen til
Energifondet).
— Nariadenie o energetickom fonde (Vedteker for energifondet) zaraďuje energetický
fond do sféry pôsobnosti Ministerstva pre ropu a energetiku a jeho správou
poveruje spoločnosť Enova.

Webový odkaz na plné znenie
opatrenia pomoci

http://www.enova.no/radgivning/naring/kurs/kurs-for-energiradgivere/643/0/

Typ opatrenia

Schéma pomoci

Áno

Pomoc ad hoc

Nie

Trvanie

Schéma pomoci

14.5.2013 do 31.12.2013

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodár
stva oprávnené na pomoc

Nie

Pomoc obmedzená na
určité odvetvia – uveďte
v súlade s NACE Rev. 2

Odvetvie 41

MSP

Áno

Veľké podniky

Nevylučuje sa

Typ príjemcu

C 277/5

C 277/6

SK

Úradný vestník Európskej únie

26.9.2013

0,922 NOK (v miliónoch)

Rozpočet

Celková
ročná
výška
rozpočtu
plánovaného
podľa schémy pomoci

Nástroj pomoci (čl. 5)

Grantová podpora kurzových poplatkov

Áno

(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).

ČASŤ II

Všeobecné ciele (uveďte)

Pomoc na podporu vzdelá
vania
(čl. 38 – 39)

Ciele (uveďte)

Všeobecné vzdelávanie
(článok 38 ods. 2)

Maximálna intenzita pomoci v %
alebo maximálna výška pomoci
v NOK

60 %

Bonusy pre MSP v %

