
2) w § 15 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) uzyskuje on co najmniej 25 % dochodów z rol-
nictwa, w przypadku premii zalesieniowej,
o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3.”;

3) w § 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. P∏atnoÊç z tytu∏u premii zalesieniowej przys∏u-
guje spadkobiercy jedynie w przypadku, gdy
uzyskuje on co najmniej 25 % dochodów z rol-
nictwa.”.

§ 2. Do wniosków o przyznanie pomocy na zalesia-
nie z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejsze-
go rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy rozporzàdze-
nia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym
w niniejszym rozporzàdzeniu. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Mojzesowicz

Dziennik Ustaw Nr 185 — 12951 — Poz. 1316 i 1317

1317

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 2 paêdziernika 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140,
poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe przezna-
czenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych, do
której majà zastosowanie przepisy rozporzàdzenia Ko-
misji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), zwa-
nej dalej „pomocà”.

§ 2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
pomocy: 

1) udzielanej w sektorze rybo∏ówstwa i akwakultury,
obj´tych rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 104/2000
z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej or-
ganizacji rynków produktów rybo∏ówstwa i akwa-
kultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4,
t. 4, str. 198);

2) udzielanej na dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji pod-
stawowej produktów rolnych wymienionych w za-
∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà, zwanego dalej „TWE”;

3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych wymienionych w za-
∏àczniku I do TWE w nast´pujàcych przypadkach:

a) kiedy wysokoÊç pomocy jest ustalana na pod-
stawie ceny lub iloÊci takich produktów zaku-
pionych od producentów surowców lub wpro-
wadzonych na rynek przez podmioty gospodar-
cze obj´te pomocà,

b) kiedy udzielenie pomocy zale˝y od faktu jej
przekazania w cz´Êci lub w ca∏oÊci producen-
tom surowców;

4) udzielanej na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wywozem do
paƒstw trzecich lub paƒstw cz∏onkowskich, to jest
pomocy bezpoÊrednio zwiàzanej z iloÊcià wywo-
˝onych produktów, tworzeniem i prowadzeniem
sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bie˝à-
cymi zwiàzanymi z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
eksportowej;

5) uwarunkowanej pierwszeƒstwem korzystania z to-
warów krajowych w stosunku do towarów spro-
wadzanych z zagranicy;

6) udzielanej podmiotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
w sektorze w´glowym w rozumieniu rozporzàdze-
nia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r.
w sprawie pomocy paƒstwa dla przemys∏u w´glo-
wego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 8, t. 2, str. 170);

7) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transpor-
tu drogowego udzielanej podmiotom prowadzà-
cym dzia∏alnoÊç zarobkowà w zakresie drogowe-
go transportu towarowego. 

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) podmiocie udzielajàcym pomocy — nale˝y przez
to rozumieç podmiot udzielajàcy pomocy, o któ-
rym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

———————
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 oraz z 2007 r. Nr 110, poz. 761 i Nr 148,
poz. 1042).



2) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przed-
si´biorstwo w rozumieniu za∏àcznika I do rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycz-
nia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa
dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz.
WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141),
w brzmieniu nadanym rozporzàdzeniem Komisji
(WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmienia-
jàcym rozporzàdzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerza-
jàcym jego zakres w celu w∏àczenia pomocy dla
badaƒ i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004,
str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 3, str. 64).

§ 4. 1. Pomoc mo˝e byç udzielana przedsi´bior-
com, zwanym dalej „beneficjentami pomocy”.

2. Pomoc nie mo˝e byç udzielana beneficjentom
pomocy:

1) na których cià˝y obowiàzek zwrotu pomocy wyni-
kajàcy z decyzji Komisji Europejskiej uznajàcej po-
moc za niezgodnà z prawem oraz ze wspólnym
rynkiem, w rozumieniu art. 87 TWE;

2) znajdujàcym si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej
w rozumieniu pkt 9—11 Komunikatu Komisji
w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczà-
cych pomocy paƒstwa w celu ratowania i restruk-
turyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz.
UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

§ 5. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju 
gospodarczego i spo∏ecznego regionu.

2. Pomoc jest udzielana na projekty realizowane
w województwie obj´tym danym regionalnym pro-
gramem operacyjnym. 

§ 6. 1. Do wydatków kwalifikowanych zalicza si´
wszystkie wydatki zwiàzane z realizacjà projektu, spe∏-
niajàce kryteria kwalifikowalnoÊci wydatków, okreÊlo-
ne w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza
si´ o naliczony podatek od towarów i us∏ug, chyba
˝e zgodnie z odr´bnymi przepisami beneficjentowi po-
mocy nie przys∏uguje prawo jego zwrotu lub odlicze-
nia.

§ 7. 1. Pomoc mo˝e byç udzielana na pokrycie do
100 % wydatków kwalifikowanych.

2. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu
z ka˝dà innà pomocà oraz pomocà z bud˝etu Unii Eu-
ropejskiej niezale˝nie od jej formy i êród∏a.

3. ¸àczna wartoÊç pomocy, o której mowa w ust. 2,
nie mo˝e przekroczyç maksymalnej intensywnoÊci po-
mocy okreÊlonej dla danego przeznaczenia pomocy
w przepisach Unii Europejskiej. 

§ 8. Beneficjent pomocy mo˝e otrzymaç pomoc,
je˝eli zostanà spe∏nione kryteria odnoszàce si´ do:

1) celu i przedmiotu realizacji projektu, o których mo-
wa w § 5; 

2) wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 6;

3) intensywnoÊci pomocy, o której mowa w § 7;

4) maksymalnych wartoÊci pomocy, o których mowa
w § 9.

§ 9. 1. WartoÊç pomocy brutto ∏àcznie z wartoÊcià
innej pomocy de minimis otrzymanej przez benefi-
cjenta pomocy w okresie bie˝àcego roku kalendarzo-
wego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie
mo˝e przekroczyç kwoty stanowiàcej równowartoÊç
200 tys. euro.

2. WartoÊç pomocy brutto ∏àcznie z wartoÊcià innej
pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta po-
mocy prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w sek-
torze transportu drogowego w okresie bie˝àcego roku
kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzo-
wych nie mo˝e przekroczyç kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç 100 tys. euro.

§ 10. 1. Beneficjent pomocy sk∏ada wniosek o do-
finansowanie w ramach regionalnego programu ope-
racyjnego do podmiotu udzielajàcego pomocy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) nazw´ beneficjenta pomocy;

2) tytu∏ i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis rezultatów realizacji projektu;

6) planowane daty rozpocz´cia i zakoƒczenia realiza-
cji projektu;

7) wartoÊç projektu;

8) wydatki kwalifikowane;

9) wnioskowanà kwot´ dofinansowania.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, benefi-
cjent pomocy za∏àcza:

1) zaÊwiadczenia o pomocy de minimis otrzymanej
w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych; 

2) informacje o innej pomocy publicznej, jakà benefi-
cjent pomocy otrzyma∏ w odniesieniu do tych sa-
mych wydatków kwalifikowanych, niezale˝nie od
jej formy i êród∏a;

3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy
lub inne dokumenty pozwalajàce oceniç sytuacj´
finansowà beneficjenta pomocy.
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4. Podmiot udzielajàcy pomocy przeprowadza oce-
n´ wniosku w oparciu o:

1) kryteria, o których mowa w § 8;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczà-
ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz
Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdze-
nie WE nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 25). 

5. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa
w ust. 4, beneficjentowi pomocy jest przyznawana po-
moc w formie bezzwrotnego dofinansowania, prze-
znaczonego na pokrycie ca∏oÊci lub cz´Êci wydatków
kwalifikowanych, o których mowa w § 6, na podstawie
umowy o dofinansowanie. 

§ 11. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grud-
nia 2013 r. 

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

Minister Rozwoju Regionalnego: G. G´sicka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 2 paêdziernika 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140,
poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe przezna-
czenie, warunki i tryb udzielania pomocy, przeznaczo-
nej na szkolenia w ramach regionalnych programów
operacyjnych, do której stosuje si´ przepisy rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001,
str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8,
t. 2, str. 128, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 20), zwa-
nej dalej „pomocà”. 

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsi´biorcy, ma∏ym lub Êrednim przed-
si´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przedsi´-
biorstwo spe∏niajàce warunki okreÊlone w za∏àcz-
niku I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
(Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141),
w brzmieniu nadanym rozporzàdzeniem Komisji
(WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmienia-
jàcym rozporzàdzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerza-
jàcym jego zakres w celu w∏àczenia pomocy dla

badaƒ i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004,
str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 3, str. 64); 

2) pracowniku w gorszym po∏o˝eniu — nale˝y przez
to rozumieç pracownika, o którym mowa w art. 2
lit. g rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 68/2001
z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej;

3) szkoleniu — nale˝y przez to rozumieç szkolenie
szczególne, o którym mowa w art. 2 lit. d rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
do pomocy szkoleniowej.

§ 3. Rozporzàdzenie stosuje si´ do pomocy udziela-
nej podmiotom otrzymujàcym pomoc na podstawie
przepisów wydanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego w sprawie udzielania po-
mocy publicznej w ramach regionalnych programów
operacyjnych, zwanym dalej „beneficjentami pomocy”. 

§ 4. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju 
gospodarczego i spo∏ecznego regionu przez popraw´
kwalifikacji pracowników majàcà wp∏yw na wzrost
konkurencyjnoÊci regionu.

2. Pomoc mo˝e byç udzielana na szkolenia w ramach
projektów otrzymujàcych pomoc na podstawie przepi-
sów wydanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw roz-
woju regionalnego w sprawie udzielania pomocy 
publicznej w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych, realizowanych na terenie województwa obj´te-
go danym regionalnym programem operacyjnym. 

3. Pomoc mo˝e byç udzielana na szkolenie pra-
cowników w zakresie niezb´dnym do realizacji celów
projektów, o których mowa w ust. 2.

———————
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-
∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131,
poz. 916 oraz z 2007 r. Nr 110, poz. 761 i Nr 148, poz. 1042).


