
INFORMACJE DOTYCZĄCE EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

URZĄD NADZORU EFTA

Pomoc państwa – decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń 

(2021/C 234/04)

Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń wobec następującego środka pomocy państwa:

Data przyjęcia decyzji 18 marca 2021 r.

Sprawa nr 86433

Decyzja nr 019/21/COL

Państwo EFTA Norwegia

Nazwa środka pomocy (i/lub nazwa beneficjenta) COVID-19 – Program pomocy dla branży organizacji 
wydarzeń

Podstawa prawna Krajową podstawę prawną programu stanowi decyzja 
Parlamentu oraz pismo od Ministerstwa Handlu, Przemysłu 
i Rybołówstwa do Innovation Norway

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Zapewnienie większej płynności przedsiębiorstwom 
borykającym się z nagłą utratą płynności ze względun 
a wpływ pandemii COVID-19na gospodarkę.

Forma pomocy Dotacje

Budżet 50 mln NOK

Intensywność — Dla małych i średnich przedsiębiorstw – do 80 % kosztów 
kwalifikowalnych.

— Dla dużych przedsiębiorstw – do 70 % kosztów kwalifi
kowalnych.

— Koszty rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości nie
materialnych i prawnych niezbędnych do celów realizacji 
projektu do maksymalnej wysokości 50 %.

— Pomoc na studia wykonalności jest ograniczona do 500  
000 NOK na przedsiębiorstwo.

Czas trwania Od 18 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Sektory gospodarki — działalność kateringowa (NACE 56.210)
— produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyj

nych (NACE 59.110)
• usługi programowania (NACE 62.010)
• działalność w zakresie specjalistycznego projektowa

nia (NACE 74.1)
• wynajem i dzierżawa (NACE 77)
• prywatna działalność ochroniarska (NACE 80.1)
• działalność związana z organizacją targów, wystaw 

i kongresów (NACE 82.3)
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• pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfi
kowana (NACE 82.990)

• usługi związane z działalnością rozrywkową (NACE 
90.020).

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Innovation Norway
Pb. 448 Sentrum
Akersgata 13
0104 Oslo
NORWEGIA

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można 
znaleźć na stronie Urzędu Nadzoru EFTA:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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