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Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca
2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U.
Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. Nr 159,
poz. 1537) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dla kryterium lokalizacji nowej inwestycji
okreÊla si´ nast´pujàce szczegó∏owe kryteria oraz
punktacj´:

1) 10 pkt — w przypadku lokalizacji w obszarach
wsparcia, o których mowa w cz´Êci A za∏àcznika 2
do Programu wsparcia na lata 2001—2003, stano-
wiàcego za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyj´cia
Programu wsparcia na lata 2001—2003 (Dz. U.
Nr 122, poz. 1326, z 2001 r. Nr 39, poz. 460, z 2002 r.
Nr 73, poz. 666 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 963);

2) w przypadku lokalizacji w powiatach nale˝àcych do
podregionów, o których mowa w § 2 rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 15 paêdziernika 2002 r.
w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy regionalnej
dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 186, poz. 1544):

a) 0 pkt — za lokalizacj´ w podregionie, dla którego
maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi 30 %,

b) 10 pkt — za lokalizacj´ w podregionie, dla którego
maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi 40 %,

c) 20 pkt — za lokalizacj´ w podregionie, dla którego
maksymalna intensywnoÊç pomocy wynosi 50 %.

2. Dla kryterium wartoÊci nowej inwestycji okreÊla
si´ nast´pujàce szczegó∏owe kryteria oraz punktacj´:

1) w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finan-
sowym wspieraniu inwestycji, zwanej dalej „usta-
wà”, przyznaje si´ 1 pkt za ka˝de 2 mln euro warto-
Êci nowej inwestycji, jednak nie wi´cej ni˝ 30 pkt;

2) w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 
pkt 1 lit. b ustawy, przyznaje si´ 1 pkt za ka˝de
100 tys. euro wartoÊci nowej inwestycji, jednak nie
wi´cej ni˝ 30 pkt;

3) w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 
pkt 1 lit. c ustawy, przyznaje si´ 1 pkt za ka˝de
15 tys. euro powy˝ej 100 tys. euro wartoÊci nowej
inwestycji, jednak nie wi´cej ni˝ 30 pkt;

4) w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 3
pkt 1 lit. d—f ustawy, przyznaje si´ 1 pkt za ka˝de
5 tys. euro powy˝ej 50 tys. euro wartoÊci nowej in-
westycji, jednak nie wi´cej ni˝ 30 pkt. 

3. Dla kryterium wielkoÊci zatrudnienia okreÊla si´
nast´pujàce szczegó∏owe kryteria oraz punktacj´:

1) w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 
pkt 1 lit. a ustawy, przyznaje si´ 1 pkt za ka˝de
30 nowych miejsc pracy utworzonych powy˝ej
200 nowych miejsc pracy, jednak nie wi´cej ni˝
30 pkt;

2) w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 
pkt 1 lit. b ustawy, przyznaje si´ 1 pkt za ka˝de
10 nowych miejsc pracy, jednak nie wi´cej ni˝
30 pkt;

3) w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3 
pkt 1 lit. c ustawy, przyznaje si´ 1 pkt za ka˝de 1 no-
we miejsce pracy powy˝ej 20 miejsc pracy, jednak
nie wi´cej ni˝ 30 pkt;

4) w przypadku inwestycji, o których mowa w art. 3
pkt 1 lit. d—f ustawy, przyznaje si´ 1 pkt za ka˝de
1 nowe miejsce pracy, jednak nie wi´cej ni˝ 30 pkt. 

4. W przypadku inwestycji, o której mowa w art. 3
pkt 1 lit. f ustawy, punkty przyznaje si´, je˝eli zosta∏y za-
∏àczone do wniosku dokumenty potwierdzajàce miej-
sce lokalizacji.

5. Dla kryterium przewidywanej efektywnoÊci eko-
nomicznej nowej inwestycji w zakresie rzeczowym i fi-
nansowym, liczonej metodà wewn´trznej stopy zwro-
tu (IRR) wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

przy przyj´ciu nast´pujàcych oznaczeƒ:
IRR — wewn´trzna stopa zwrotu wyra˝ona w pro-

centach,
CFt — przep∏ywy pieni´˝ne w kolejnych latach okre-

su rozliczeniowego, liczone jako suma zysku
netto i amortyzacji uzyskiwanych ze zrealizo-
wanej inwestycji, powi´kszona o przyrost
stanu zobowiàzaƒ krótkoterminowych
i zmniejszenie stanu nale˝noÊci oraz po-
mniejszona o zmniejszenie stanu zobowià-
zaƒ krótkoterminowych i wzrost stanu nale˝-
noÊci dotyczàcych zrealizowanej inwestycji,

It — nak∏ady inwestycyjne w kolejnych latach
okresu obliczeniowego,

t = 0, 1, 2, 3, ..., n — kolejne lata okresu oblicze-
niowego,

gdzie IRR liczone jest jako ró˝nica sumy przep∏ywów
pieni´˝nych w pi´ciu kolejnych latach eksploatacji
(okres rozliczeniowy) i wartoÊci poniesionych nak∏a-
dów w ramach cyklu inwestycyjnego,
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1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 1, poz. 5).
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okreÊla si´ nast´pujàce szczegó∏owe kryteria oraz
punktacj´:

1) dla wewn´trznej stopy zwrotu projektu inwestycyj-
nego równej lub mniejszej ni˝ 0 % — 0 pkt; 

2) dla wewn´trznej stopy zwrotu projektu inwestycyj-
nego powy˝ej 0 % — 1 pkt za ka˝de 5 % wewn´trz-
nej stopy zwrotu, jednak nie wi´cej ni˝ 5 pkt.

6. Dla kryterium wp∏ywu nowej inwestycji na Êro-
dowisko okreÊla si´ nast´pujàce szczegó∏owe kryteria
oraz punktacj´ w odniesieniu do wielkoÊci dopuszczal-
nej emisji zanieczyszczeƒ w rozumieniu przepisów
ochrony Êrodowiska: 

1) 0 pkt — w przypadku, gdy inwestycja nie wp∏ywa
bezpoÊrednio na zmniejszenie wielkoÊci dopusz-
czalnej emisji zanieczyszczeƒ lub przewidywana
wielkoÊç emisji z instalacji lub urzàdzeƒ jest wi´k-
sza ni˝ 75 % wielkoÊci dopuszczalnej emisji;

2) 10 pkt — w przypadku, gdy przewidywana wielkoÊç
emisji z instalacji lub urzàdzeƒ jest nie wi´ksza ni˝
75 % i nie mniejsza ni˝ 50 % wielkoÊci dopuszczal-
nej emisji;

3) 20 pkt — w przypadku, gdy przewidywana wielkoÊç
emisji z instalacji lub urzàdzeƒ jest mniejsza ni˝ 
50 % wielkoÊci dopuszczalnej emisji.

7. Dla kryterium wp∏ywu nowej inwestycji na akty-
wizacj´ gospodarczà regionu, za nawiàzanie koopera-
cji z przedsi´biorcami dzia∏ajàcymi na terenie kraju
przez okres co najmniej 5 lat po uruchomieniu przez in-
westora dzia∏alnoÊci gospodarczej w wyniku takiej in-
westycji, okreÊla si´ nast´pujàce szczegó∏owe kryteria
oraz punktacj´:

1) 10 pkt — za kooperacj´ z dwoma przedsi´biorcami,

2) 20 pkt — za kooperacj´ z co najmniej trzema przed-
si´biorcami,

przy czym za kooperanta uwa˝a si´ wy∏àcznie podwy-
konawców wykonujàcych pewnà faz´ procesu pro-
dukcyjnego bàdê us∏ugowego lub dostarczajàcych
cz´Êç produktu koƒcowego wytwarzanego przez
g∏ównego wykonawc´, bàdê us∏ugi Êwiadczonej przez
g∏ównego us∏ugodawc´.

8. Dla kryterium poziomu innowacyjnoÊci techno-
logii wyrobów i us∏ug wytwarzanych w ramach nowej
inwestycji okreÊla si´ nast´pujàce szczegó∏owe kryte-
ria oraz punktacj´:

1) je˝eli inwestycja zak∏ada transfer lub zastosowanie
nowoczesnej technologii, dajàcej w efekcie nowy
produkt lub proces:

a) 10 pkt — w przypadku technologii istniejàcej
i stosowanej na Êwiecie krócej ni˝ 5 lat,

b) 20 pkt — w przypadku technologii istniejàcej
i stosowanej na Êwiecie krócej ni˝ 3 lata,

c) 30 pkt — w przypadku technologii istniejàcej
i stosowanej na Êwiecie krócej ni˝ 1 rok;

2) 10 pkt — je˝eli inwestor lub podmiot posiadajàcy co
najmniej 51 % udzia∏ów lub akcji w przedsi´bior-
stwie inwestora posiada patent na wynalazek, pra-
wo ochronne na wzór u˝ytkowy, prawo z rejestra-
cji wzoru przemys∏owego lub prawo z rejestracji
topografii uk∏adów scalonych, jakie stosowane sà
w ramach nowej inwestycji, co najmniej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz w innym paƒstwie.

9. Do wniosku okreÊlajàcego okres stosowania na
Êwiecie nowoczesnej technologii, o którym mowa
w ust. 8 pkt 1, za∏àcza si´, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 11
ustawy, niezale˝nà opini´ sporzàdzonà przez jednostk´
naukowà w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39,
poz. 335) lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o za-
si´gu ogólnopolskim — o zakresie dzia∏ania obejmujà-
cym charakter wspieranej inwestycji, potwierdzajàcà
okres stosowania tej technologii na Êwiecie.

10. Opinie dotyczàce okresu stosowania na Êwiecie
nowej technologii, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, spo-
rzàdzone przez instytucje zagraniczne, za∏àcza si´ do
wniosku w t∏umaczeniu na j´zyk polski przez t∏umacza
przysi´g∏ego i z potwierdzeniem sporzàdzonym przez
jeden z podmiotów, o których mowa w ust. 9.

11. Do wniosku okreÊlajàcego prawa, o których mo-
wa w ust. 8 pkt 2, za∏àcza si´ dokumenty potwierdzajà-
ce tytu∏y do nich.

12. Dla kryterium zgodnoÊci nowej inwestycji z kie-
runkami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c
ustawy, przyznaje si´ 10 pkt, je˝eli inwestycja spe∏nia
co najmniej jedno z poni˝szych kryteriów:

1) dotyczy obszarów, które zosta∏y wskazane jako
priorytetowe w ramach b´dàcego w toku Progra-
mu Ramowego Badaƒ, Rozwoju Technicznego
i Prezentacji Unii Europejskiej;

2) jest przeznaczona na wdro˝enie projektów realizo-
wanych jako projekty celowe ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, okreÊlone w rozporzàdzeniu Prze-
wodniczàcego Komitetu Badaƒ Naukowych z dnia
30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania i rozliczania Êrodków finansowych
ustalanych w bud˝ecie paƒstwa na nauk´ (Dz. U.
Nr 146, poz. 1642);

3) jest przeznaczona na wdro˝enie projektów ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców nagrodzonych i wyró˝-
nionych w konkursie Polski Produkt Przysz∏oÊci;

4) jest przeznaczona dla ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców na uruchomienie produkcji i dostarczanie
energii wytworzonej ze êróde∏ odnawialnych; 
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5) dotyczy ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców wyko-
rzystujàcych istniejàcà infrastruktur´ likwidowa-
nych lub restrukturyzowanych przedsi´biorstw in-
nych przedsi´biorców;

6) dotyczy powstajàcych ma∏ych firm innowacyjnych,
w których przedsi´biorca jest zarazem twórcà tech-
nologii, b´dàcej przedmiotem inwestycji.

§ 2. Dla udzielenia wsparcia finansowego gminie
na tworzenie i modernizacj´ infrastruktury technicznej
bezpoÊrednio zwiàzanej ze wspieranà inwestycjà okre-
Êlonego przedsi´biorcy okreÊla si´ nast´pujàce szcze-
gó∏owe kryteria oraz punktacj´:

1) w przypadku lokalizacji nowej inwestycji na obsza-
rze dzia∏ania powiatowych urz´dów pracy o stopie
bezrobocia przekraczajàcej przeci´tnà stop´ bezro-
bocia w kraju podawanà wed∏ug stanu na dzieƒ
30 czerwca ka˝dego roku poprzedzajàcego rok z∏o-
˝enia wniosku w obwieszczeniu Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego — 10 pkt;

2) je˝eli wk∏ad Êrodków w∏asnych gminy, przeznaczo-
nych na tworzenie i popraw´ infrastruktury tech-
nicznej pod nowà inwestycj´ konkretnego przed-

si´biorcy, w stosunku do wielkoÊci wnioskowane-
go wsparcia wynosi:

a) od 31 % do 50 % — 10 pkt,

b) 51 % i wi´cej — 20 pkt.

§ 3. 1. Punkty otrzymane w wyniku uwzgl´dnienia
kryteriów, o których mowa w § 1 i 2, sumuje si´ dla
wszystkich kryteriów dotyczàcych danego rodzaju in-
westycji.

2. O przyznaniu wsparcia decyduje liczba uzyska-
nych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby
punktów uwzgl´dnia si´ liczb´ punktów uzyskanych
w poszczególnych kryteriach, w kolejnoÊci wymienio-
nej w § 1, a dla gmin — w § 2.

§ 4. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owych kry-
teriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwe-
stycji (Dz. U. Nr 85, poz. 768).

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

1601

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 12 wrzeÊnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego trybu sk∏adania wniosków o udzielenie wsparcia fi-
nansowego nowej inwestycji

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca
2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U.
Nr 41, poz. 363 i Nr 141, poz. 1177 oraz z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1537) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
14 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego trybu
sk∏adania wniosków o udzielenie wsparcia finansowe-
go nowej inwestycji (Dz. U. Nr 85, poz. 770 i Nr 160,
poz. 1329) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Wnioski niekompletne, nieprawid∏owo wy-
pe∏nione lub z∏o˝one po terminie przewi-
dzianym do ich z∏o˝enia, organ udzielajàcy

wsparcia finansowego pozostawia bez roz-
patrzenia.

2. Organ udzielajàcy wsparcia finansowego
informuje wnioskodawc´ o przyczynie po-
zostawienia wniosku bez rozpatrzenia.”. 

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner


