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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2001 r.

w sprawie pomocy regionalnej dla przedsi´biorców.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nad-
zorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla obszary, na których
jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej, zwa-
ne dalej „obszarami”, maksymalne wielkoÊci pomocy
dla tych obszarów, szczegó∏owe warunki udzielania
pomocy oraz rodzaje kosztów niezb´dnych do oblicza-
nia wielkoÊci pomocy.

2. Rozporzàdzenie okreÊla tak˝e maksymalne wiel-
koÊci pomocy dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoÊci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców,

2) obszarach — nale˝y przez to rozumieç jednostki wy-
ró˝nione na poziomie drugim (NTS 2), okreÊlone
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca
2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685 i z 2001 r. Nr 12,
poz. 101).

§ 3. 1. Pomoc regionalna jest udzielana na obsza-
rach, o których mowa w § 2 pkt 2.

2. Z zastrze˝eniem ust. 3, dla obszarów, o których
mowa w § 2 pkt 2, ustala si´ maksymalnà intensyw-
noÊç pomocy w wysokoÊci 50%.

3. Maksymalna intensywnoÊç pomocy regionalnej
dla przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w po-
wiatach nale˝àcych do podregionów okreÊlonych
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 2 pkt 2, wyno-
si:

1) dla podregionów oznaczonych numerami staty-
stycznymi 4, 17 i 30 — 40%

oraz

2) dla podregionów oznaczonych numerami staty-
stycznymi 22 i 42 — 30%.

§ 4. 1. Przy obliczaniu wielkoÊci pomocy regional-
nej na wspieranie nowych inwestycji, o których mowa
w art. 8 ust. 2 ustawy, uwzgl´dnia si´ koszty kwalifiku-
jàce si´ do obj´cia tà pomocà, na które sk∏adajà si´:

1) koszty nabycia gruntów — w wysokoÊci nie wy˝szej
ni˝ 5% ca∏kowitych kosztów inwestycji,

2) nak∏ady na budowle i budynki — w wysokoÊci nie
wy˝szej ni˝ 40% ca∏kowitych kosztów inwestycji,

3) nak∏ady na wyposa˝enie nowych obiektów —
w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 70% ca∏kowitych kosz-
tów inwestycji

— przy czym suma procentowych udzia∏ów sk∏adni-
ków kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà,
wymienionych w pkt 1—3, nie mo˝e przekroczyç
100%.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na
nast´pujàcych warunkach:

1) koszty inwestycji, o których mowa w art. 8 ust. 2
pkt 2 ustawy, mogà byç uwzgl´dniane w kosztach
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà regionalnà
w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ 25% kosztów, o któ-
rych mowa w ust. 1, i wartoÊci niematerialne
i prawne powinny byç:

a) wykorzystywane wy∏àcznie przez przedsi´biorc´
otrzymujàcego pomoc regionalnà,

b) nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieod-
biegajàcych od normalnych praktyk inwestycyj-
nych,

c) w∏asnoÊcià przedsi´biorcy przez okres co naj-
mniej pi´ciu lat,

2) wielkoÊç pomocy liczona jako stosunek kwoty po-
mocy do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà nie mo˝e przekroczyç maksymalnej inten-
sywnoÊci pomocy dla danego obszaru, o której
mowa w § 3 ust. 2 lub 3,

3) udzia∏ w∏asny przedsi´biorcy w nak∏adach zwiàza-
nych z nowà inwestycjà wynosi co najmniej 25%,

4) dzia∏alnoÊç gospodarcza zwiàzana z danà inwesty-
cjà jest prowadzona co najmniej przez pi´ç lat od
dnia udzielenia pomocy.

§ 5. 1. Przy obliczaniu wielkoÊci pomocy regional-
nej na tworzenie nowych miejsc pracy, o której mowa
w art. 8 ust. 1 ustawy, uwzgl´dnia si´ wartoÊç ponoszo-
nych przez przedsi´biorc´ dwuletnich kosztów pracy
nowo zatrudnianych pracowników, na które sk∏adajà
si´ koszty p∏acy brutto pracowników powi´kszone
o wszystkie obowiàzkowe p∏atnoÊci zwiàzane z ich za-
trudnianiem.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana
pod warunkiem, ˝e nowo utworzone miejsca pracy b´-
dà zachowane co najmniej przez pi´ç lat od dnia udzie-
lenia pomocy.
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3. Maksymalna wielkoÊç pomocy, o której mowa
w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç cz´Êci wartoÊci dwulet-
nich kosztów pracy nowo zatrudnianych pracowników,
odpowiadajàcej maksymalnej intensywnoÊci pomocy
okreÊlonej dla danego obszaru, zgodnie z § 3 ust. 2
lub 3.

§ 6. 1. Je˝eli koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia po-
mocà regionalnà w ca∏oÊci lub w cz´Êci kwalifikujà si´
równie˝ do obj´cia pomocà z innego tytu∏u, to dla cz´-
Êci wspólnej nak∏adów mo˝na przyjàç intensywnoÊç
pomocy dla tego tytu∏u, dla którego jest ona wi´ksza.

2. Kwoty pomocy regionalnej otrzymane z kilku êró-
de∏, krajowych lub zagranicznych, podlegajà sumowa-
niu.

3. Pomoc, o której mowa w § 4 ust. 1, mo˝e byç
udzielana wraz z pomocà, o której mowa w § 5 ust. 1,
pod warunkiem ˝e ∏àczna intensywnoÊç pomocy nie
przekroczy maksymalnej intensywnoÊci dla danego
obszaru.

§ 7. Maksymalnà intensywnoÊç pomocy regional-
nej udzielanej ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy
podwy˝sza si´ o 15 punktów procentowych w stosun-
ku do maksymalnej intensywnoÊci okreÊlonej dla po-
szczególnych obszarów, zgodnie z § 3 ust. 2 lub 3.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


