
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 nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
13 lipca 2006 r. w sprawie udzielania pomocy finanso-
wej funduszom kapita∏u zalà˝kowego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1000) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem sà wydatki poniesione przez fundu-
sze kapita∏u zalà˝kowego na:

1) dokonywanie inwestycji, o których mowa
w § 2 ust. 4,

2) pokrycie kosztów administracji i zarzàdzania
funduszem kapita∏u zalà˝kowego w zwiàzku
z dokonywaniem inwestycji, o których mo-
wa w § 2 ust. 4

— okreÊlone w umowie o dofinansowanie pro-
jektu, o której mowa w § 8 ust. 3.

2. Warunkiem zakwalifikowania wydatków, o któ-
rych mowa w ust. 1, do obj´cia wsparciem jest
ich poniesienie w okresie od dnia nast´pujàce-
go po dniu z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu, o którym mowa w § 7 ust. 2,
do dnia okreÊlonego w umowie o dofinanso-
wanie projektu, nie póêniej jednak ni˝ do dnia
31 grudnia 2008 r., z zastrze˝eniem § 13 ust. 1.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Instytucja udzielajàca wsparcia og∏asza
terminy rozpocz´cia i zakoƒczenia sk∏ada-
nia wniosków o dofinansowanie realizacji
projektu.

2. Podmiot zarzàdzajàcy funduszem sk∏ada
wniosek o dofinansowanie realizacji projek-
tu, sporzàdzony zgodnie ze wzorem, o któ-
rym mowa w art. 28 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.

3. Podmiot zarzàdzajàcy funduszem wraz
z wnioskiem o dofinansowanie realizacji

projektu sk∏ada dokumenty organizacyjne
funduszu kapita∏u zalà˝kowego oraz jego
biznesplan, zawierajàcy w szczególnoÊci:

1) wskazanie rynku lub rynków docelo-
wych, na których podmiot zarzàdzajàcy
funduszem zamierza dokonywaç inwe-
stycji;

2) kryteria i warunki dokonywania inwe-
stycji;

3) bud˝et operacyjny funduszu kapita∏u
zalà˝kowego;

4) okreÊlenie struktury prawnej i w∏asno-
Êciowej funduszu kapita∏u zalà˝kowego;

5) wykaz osób kluczowych podmiotu zarzà-
dzajàcego funduszem, wraz ze wskaza-
niem sposobu ich zwiàzania z podmio-
tem zarzàdzajàcym funduszem oraz
szczegó∏owym okreÊleniem ich kwalifika-
cji, doÊwiadczenia w dokonywaniu inwe-
stycji oraz sposobu ich motywowania;

6) opis trybu podejmowania decyzji doty-
czàcych dokonywania inwestycji;

7) wskazanie okresu dokonywania inwe-
stycji, w tym inwestycji dokonywanych
przy udziale Êrodków pochodzàcych ze
wsparcia;

8) wskazanie wymaganej przez inwestora
funduszu minimalnej sk∏adanej rocznie
stopy zwrotu funduszu kapita∏u zalà˝ko-
wego, zwanej dalej „stopà minimalnà”;

9) okreÊlenie wymaganego procentowego
udzia∏u w zysku podmiotu zarzàdzajà-
cego funduszem, zwanego dalej „pre-
mià motywacyjnà”;

10) uzasadnienie planowanego sposobu
wykorzystania Êrodków finansowych
przeznaczonych na dokonywanie inwe-
stycji, w tym Êrodków finansowych po-
chodzàcych ze wsparcia;

11) okreÊlenie polityki wychodzenia z doko-
nanych inwestycji;

12) proponowany tryb i warunki dokony-
wania wyp∏at ze Êrodków pochodzà-
cych z tytu∏u sprzeda˝y lub innego spo-
sobu wyjÊcia z inwestycji, zgodnie z try-
bem okreÊlonym w rozdziale 4, dla in-
westora funduszu oraz instytucji udzie-
lajàcej wsparcia;

13) warunki likwidacji funduszu.

Dziennik Ustaw Nr 178 — 12637 — Poz. 1259

1259
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej
funduszom kapita∏u zalà˝kowego

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodar-
ki (Dz. U. Nr 131, poz. 909 oraz z 2007 r. Nr 135, poz. 954).

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.



4. Warunkiem udzielenia wsparcia jest po-
twierdzenie przez podmiot zarzàdzajàcy
funduszem, ˝e dysponuje Êrodkami finan-
sowymi, które stanowià wk∏ad w∏asny
w gotówce inwestorów funduszu, które
obejmujà co najmniej 50 % wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem
oraz obejmujà pozosta∏e wydatki.

5. Wsparcie finansowe nie mo˝e byç udzie-
lone funduszom kapita∏u zalà˝kowego,
które we wniosku o dofinansowanie reali-
zacji projektu i biznesplanie uzale˝nià do-
konywanie inwestycji w przedsi´biorców
wy∏àcznie od:

1) prowadzenia przez przedsi´biorców
dzia∏alnoÊci eksportowej, w szczególno-
Êci od iloÊci eksportowanych produk-
tów, utworzenia i funkcjonowania za-
granicznej sieci dystrybucyjnej;

2) pierwszeƒstwa wykorzystania przez
przedsi´biorców produktów krajowych.”;

3) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja udzielajàca wsparcia albo podmiot
wskazany przez nià na piÊmie dokonuje oce-
ny z∏o˝onych w wyznaczonym terminie wnio-
sków o dofinansowanie realizacji projektu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wsparcie jest udzielane na podstawie umo-
wy zawartej przez instytucj´ udzielajàcà
wsparcia z podmiotem zarzàdzajàcym fun-
duszem, sporzàdzonej zgodnie ze wzorem,
o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju.”;

4) w § 10:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) dokonania inwestycji zgodnie z biznespla-
nem funduszu kapita∏u zalà˝kowego, przed-
stawionym wraz z wnioskiem o dofinanso-
wanie realizacji projektu;

2) równoczesnego dokonania inwestycji ze
Êrodków niepochodzàcych ze wsparcia, z za-
chowaniem proporcji finansowania inwe-
stycji okreÊlonych w umowie o dofinanso-
wanie projektu;”,

b) w ust. 3:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wielkoÊç i form´ zainwestowanych Êrod-
ków finansowych, iloÊç obejmowanych
przez fundusz kapita∏u zalà˝kowego akcji
albo udzia∏ów, form´ instrumentów d∏u˝-
nych, terminy i wielkoÊç planowanych ko-
lejnych transz Êrodków finansowych prze-
kazywanych w ramach dokonywanych in-
westycji, przy czym wielkoÊç Êrodków
finansowych przeznaczonych na obj´cie

instrumentów d∏u˝nych nie mo˝e prze-
kroczyç, po up∏ywie 2 lat od dnia dokona-
nia inwestycji przez fundusz kapita∏u za-
là˝kowego, oraz liczàc na koniec okresu
dysponowania Êrodkami, 30 % wielkoÊci
zainwestowanych Êrodków;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zobowiàzanie przedsi´biorcy do ograni-
czenia o 20 % maksymalnych pu∏apów
lub maksymalnych kwot kwalifikowa-
nych przys∏ugujàcej mu pomocy publicz-
nej, innej ni˝ przyznana na podstawie ni-
niejszego rozporzàdzenia, przez okres
trzech lat od dnia podpisania umowy in-
westycyjnej; zobowiàzanie to nie dotyczy
pomocy publicznej udzielanej na podsta-
wie wspólnotowych zasad ramowych do-
tyczàcych pomocy paƒstwa na badania
i rozwój lub innych zast´pujàcych je za-
sad ramowych lub rozporzàdzenia o wy-
∏àczeniu grupowym w tej dziedzinie.”;

5) w § 12:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w drugiej kolejnoÊci wp∏ywy sà wyp∏aca-
ne inwestorom funduszu, proporcjonal-
nie do wniesionych przez tych inwesto-
rów na poczet kapita∏u wk∏adów, a˝ do
otrzymania przez nich stopy minimalnej
w wysokoÊci ustalonej w umowie o do-
finansowanie projektu,”,

— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) w piàtej kolejnoÊci wp∏ywy sà wyp∏acane
jako wynagrodzenie dla podmiotu zarzà-
dzajàcego funduszem, a˝ do momentu,
kiedy wyp∏aty na jego rzecz stanowiç b´-
dà ustalony w umowie o dofinansowa-
nie projektu procent wszystkich dokona-
nych z funduszu wyp∏at dla inwestorów
funduszu oraz instytucji udzielajàcej
wsparcia, 

6) pozosta∏e wp∏ywy sà dzielone pomi´dzy
podmiot zarzàdzajàcy, tytu∏em premii
motywacyjnej, oraz instytucj´ udzielajàcà
wsparcia i inwestorów funduszu, zgodnie
z proporcjami ustalonymi w umowie
o dofinansowanie projektu”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stopa minimalna, o której mowa w ust. 1
pkt 2 i 4, jest ustalana w umowie o dofinan-
sowanie projektu, zgodnie z wymaganà
przez inwestorów funduszu stopà minimal-
nà okreÊlonà we wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu.”;

6) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty administracji i zarzàdzania funduszem
kapita∏u zalà˝kowego, o których mowa w § 5
ust. 1 pkt 2, poniesione po dniu 31 grudnia
2008 r., sà pokrywane z wyp∏at dla instytucji

Dziennik Ustaw Nr 178 — 12638 — Poz. 1259



Dziennik Ustaw Nr 178 — 12639 — Poz. 1259

udzielajàcej wsparcia, o których mowa w § 12,
w wysokoÊci okreÊlonej w umowie o dofinan-
sowanie projektu.”;

7) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ârodki zgromadzone na rachunku, o którym
mowa w ust. 1, fundusz kapita∏u zalà˝kowego
mo˝e przeznaczyç wy∏àcznie na dokonywanie

inwestycji, na warunkach, o których mowa
w rozporzàdzeniu i w umowie o dofinansowa-
nie projektu.”.

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

Minister Gospodarki: P.G. Woêniak


