
Dziennik Ustaw Nr 224 — 12517 — Poz. 1481

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, z 2007 r. Nr 140, poz. 984
oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 11 paêdziernika 2007 r. w sprawie udziela-
nia pomocy na us∏ugi doradcze dla mikroprzedsi´-
biorców oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców w ra-
mach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U.
Nr 193, poz. 1398 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 712) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe prze-
znaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy
na us∏ugi doradcze dla mikroprzedsi´bior-
ców oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców,
w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych, zwanej dalej „pomocà”, do której
majà zastosowanie przepisy rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia
2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastoso-
waniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporzà-
dzenie w sprawie wy∏àczeƒ blokowych)
(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwa-
nego dalej „rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 800/2008”.”; 

2) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w sektorach: rybo∏ówstwa i akwakultury
obj´tych rozporzàdzeniem Rady (WE)
nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w spra-
wie wspólnej organizacji rynków produktów
rybo∏ówstwa i akwakultury (Dz. Urz.
WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4,
str. 198), górnictwa w´gla;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´
w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej zwià-
zanej z:

1) produkcjà pierwotnà produktów rolnych,
o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) przetwarzaniem i wprowadzaniem do ob-
rotu produktów rolnych w przypadkach
wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 800/2008.”;

3) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) mikroprzedsi´biorcy, ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç
przedsi´biorstwo spe∏niajàce warunki okreÊlo-
ne w za∏àczniku I do rozporzàdzenia Komisji
(WE) nr 800/2008;”;

4) dodaje si´ § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Prace zwiàzane z realizacjà projektu mogà
si´ rozpoczàç po z∏o˝eniu przez beneficjen-
ta pomocy wniosku, o którym mowa w § 9
ust. 1.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Pomoc podlega indywidualnej notyfikacji
Komisji Europejskiej w przypadku okreÊlo-
nym w art. 6 ust. 1 lit. c rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 800/2008.”;

6) uchyla si´ § 11.

§ 2. 1. Do umów o dofinansowanie, na podstawie
których jest przyznawana pomoc, zawartych przed
dniem 1 stycznia 2009 r. stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów z∏o-
˝onych i nierozpatrzonych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy niniejszego
rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: w z. H. Jahns
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 12 grudnia 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania pomocy na us∏ugi doradcze dla mikroprzedsi´biorców
oraz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców w ramach regionalnych programów operacyjnych

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

stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).


