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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 27 grudnia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa 
w przedsi´biorstwach

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206, z póên. zm. 2)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomo-
cy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsi´-
biorstwach (Dz. U. Nr 267, poz. 2652) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 ust 2. otrzymuje brzmienie:
„2. Pomoc jest udzielana zgodnie z rozporzàdze-

niem Komisji nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Trak-
tatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz.
WE L 10 z 13.01.2001 r., z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 02,
str. 141).”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc mo˝e byç udzielona ostatecznemu od-

biorcy (beneficjentowi), który zarejestrowa∏
dzia∏alnoÊç gospodarczà nie wczeÊniej ni˝ na
36 miesi´cy przed datà z∏o˝enia wniosku o do-
finansowanie realizacji projektu i spe∏nia wa-
runki przedsi´biorcy niezale˝nego okreÊlone
w art. 1 ust. 3 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdze-
nia, o którym mowa w § 1 ust. 2, a ponadto,
w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych:
1) zatrudnia∏ Êredniorocznie mniej ni˝ 10 pra-

cowników i
2) osiàgnà∏ roczny obrót ze sprzeda˝y towa-

rów, wyrobów i us∏ug oraz operacji finanso-
wych nieprzekraczajàcy równowartoÊci
w z∏otych kwoty 2 000 000 euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporzàdzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczy∏y
równowartoÊci w z∏otych kwoty 2 000 000
euro.”;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. IntensywnoÊç pomocy udzielanej w zwiàzku
z realizacjà nowej inwestycji, liczona jako
stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wy-
datków kwalifikowalnych obj´tych pomocà
publicznà, nie mo˝e przekraczaç:

1) 30 % — w przypadku inwestycji realizo-
wanych na obszarze nale˝àcym do mia-
sta sto∏ecznego Warszawy;

2) 40 % — w przypadku inwestycji realizo-
wanych na obszarach nale˝àcych do woje-
wództw: pomorskiego, zachodniopomor-
skiego, dolnoÊlàskiego, wielkopolskiego,
Êlàskiego oraz mazowieckiego, z wy∏àcze-
niem miasta sto∏ecznego Warszawy;

3) 50 % — w przypadku inwestycji realizowa-
nych na obszarach nale˝àcych do woje-
wództw: lubelskiego, podkarpackiego, war-
miƒsko-mazurskiego, podlaskiego, Êwi´to-
krzyskiego, opolskiego, ma∏opolskiego, lu-
buskiego, ∏ódzkiego, kujawsko-pomorskie-
go.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. IntensywnoÊç pomocy, o której mowa
w ust. 1, podwy˝sza si´, w przypadku gdy
przedsi´biorca spe∏nia warunki okreÊlone
w za∏àczniku nr I do rozporzàdzenia Komisji
nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla
ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, w brzmie-
niu nadanym rozporzàdzeniem Komisji
nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r.
zmieniajàcym rozporzàdzenie nr 70/2001/WE
i rozszerzajàcym jego zakres w celu w∏àcze-
nia pomocy dla badaƒ i rozwoju (Dz. Urz.
UE L 63 z 28.02.2004 r., str. 22; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne rozdz. 08, t. 03,
str. 64), z wy∏àczeniem prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu,
odpowiednio dla: 

1) mikroprzedsi´biorstwa lub ma∏ego przed-
si´biorstwa — o 20 punktów procento-
wych brutto,

2) Êredniego przedsi´biorstwa – o 10 punk-
tów procentowych brutto

— je˝eli ca∏kowita intensywnoÊç pomocy
netto nie przekracza 75 %.”,

———————
1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em admini-

stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏a-
nia Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131,
poz. 916).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.



d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomoc mo˝e byç udzielona ostatecznemu
odbiorcy (beneficjentowi), je˝eli zapewni on
pokrycie z wk∏adu w∏asnego co najmniej
25 % kosztów projektu oraz utrzymanie in-
westycji w danym podregionie przez okres
co najmniej 5 lat od dnia przekazania inwe-
stycji do u˝ytkowania; wk∏ad w∏asny osta-
tecznego odbiorcy (beneficjenta) nie mo˝e
zawieraç ˝adnych Êrodków uzyskanych
w ramach pomocy publicznej.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ostateczny odbiorca (beneficjent) sk∏ada do
marsza∏ka województwa w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na lokalizacj´ inwestycji wniosek o dofinan-
sowanie realizacji projektu, sporzàdzony zgod-
nie ze wzorem okreÊlonym przez Instytucj´ Za-
rzàdzajàcà Zintegrowanym Programem Opera-
cyjnym Rozwoju Regionalnego 2004—2006.”;

5) u˝yte w § 4 wyrazy „wniosek o udzielenie pomo-
cy” oraz w § 6 w ust. 2 i 3 wyraz „wniosek” zast´-

puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyra-
zami „wniosek o dofinansowanie realizacji projek-
tu”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Pomoc jest udzielana na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu zawartej przez
marsza∏ka województwa z ostatecznym od-
biorcà (beneficjentem), sporzàdzonej zgodnie
ze wzorem okreÊlonym przez Instytucj´ Zarzà-
dzajàcà Zintegrowanym Programem Opera-
cyjnym Rozwoju Regionalnego 2004—2006.”;

7) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozporzàdzenie stosuje si´ do dnia 30 czerwca
2008 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem § 1 pkt 3 lit. a i c, który wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: w z. J. Miku∏a
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