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414
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 7 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielania przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—20132)
Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) zarzàdza si´, co nast´puje:

„Agencjà”, pomocy finansowej w ramach nast´pujàcych dzia∏aƒ okreÊlonych w Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013:
1) 1.4 Wsparcie projektów celowych;

Rozdzia∏ 1
2) 3.1 Inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej;
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polskà
Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, zwanà dalej

3) 3.3 Tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwestowanie w MÂP;
4) 4.1 Wsparcie wdro˝eƒ wyników prac B+R;

———————
1) Zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1 w zwiàzku z art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regionalnego jest
Instytucjà Zarzàdzajàcà Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em administracji 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).
2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 zosta∏ zaakceptowany decyzjà Komisji Europejskiej
nr K(2007) z dnia 1 paêdziernika 2007 r. w sprawie przyj´cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach
pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obj´tego celem „konwergencja” w Polsce oraz
przyj´ty uchwa∏à Rady Ministrów z dnia 30 paêdziernika 2007 r. w sprawie przyj´cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.
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5) 4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemys∏owego;
6) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym;
7) 5.1 Wspieranie rozwoju powiàzaƒ kooperacyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym;
8) 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu Êwiadczàcych us∏ugi proinnowacyjne oraz ich sieci
o znaczeniu ponadregionalnym;
9) 5.4 Zarzàdzanie w∏asnoÊcià intelektualnà;

Poz. 414

5. Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej
„wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie ca∏oÊci lub
cz´Êci wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem.
6. Przez wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia
wsparciem rozumie si´ wydatki okreÊlone w rozporzàdzeniu, bezpoÊrednio zwiàzane z projektem lub inwestycjà i niezb´dne do ich realizacji, pomniejszone
o naliczony podatek od towarów i us∏ug, z wyjàtkiem,
gdy zgodnie z odr´bnymi przepisami podmiotom,
o których mowa w ust. 2, nie przys∏uguje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od nale˝nego podatku od towarów i us∏ug.

10) 6.1 Paszport do eksportu.
2. Pomoc finansowa mo˝e byç udzielana:
1) przedsi´biorcom;
2) podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz innowacyjnoÊci;
3) podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz rozwoju gospodarczego.
3. Pomoc finansowa nie mo˝e byç udzielona podmiotowi:
1) na którym cià˝y obowiàzek zwrotu pomocy wynikajàcy z decyzji Komisji Europejskiej uznajàcej pomoc za niezgodnà z prawem oraz wspólnym rynkiem;
2) spe∏niajàcemu kryteria przedsi´biorcy w trudnej
sytuacji ekonomicznej, okreÊlone w przepisach
wspólnotowych dotyczàcych pomocy publicznej3),
lub znajdujàcemu si´ w okresie restrukturyzacji
przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.
4. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do pomocy finansowej:
1) udzielanej na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wywozem do
paƒstw trzecich lub paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, bezpoÊrednio zwiàzanej z iloÊcià wywo˝onych produktów, tworzeniem i prowadzeniem
sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
eksportowej, przy czym pomoc obejmujàca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach,
badaƒ lub us∏ug doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejàcego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na dzia∏alnoÊç
zwiàzanà z wywozem;
2) uwarunkowanej pierwszeƒstwem u˝ycia towarów
produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.
———————
3) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

7. Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wsparciem
poniesione w walucie obcej przelicza si´ na walut´ polskà po kursie sprzeda˝y zastosowanym przez bank dokonujàcy p∏atnoÊci w dniu jej dokonania. Gdy kurs
z dnia dokonania p∏atnoÊci jest wy˝szy od kursu z dnia
zaksi´gowania dokumentu ksi´gowego, kwota wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem jest pomniejszana o ujemne ró˝nice kursowe.
8. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) Êrodkach trwa∏ych — nale˝y przez to rozumieç
Êrodki trwa∏e, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.4));
2) wartoÊciach niematerialnych i prawnych — nale˝y
przez to rozumieç wartoÊci niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy
wymienionej w pkt 1;
3) nowej inwestycji — nale˝y przez to rozumieç inwestycj´ w Êrodki trwa∏e lub wartoÊci niematerialne
i prawne, zwiàzanà z tworzeniem nowego przedsi´biorstwa, rozbudowà istniejàcego przedsi´biorstwa, dywersyfikacjà produkcji przedsi´biorstwa
przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub z zasadniczà zmianà dotyczàcà procesu
produkcyjnego w istniejàcym przedsi´biorstwie;
4) dniu rozpocz´cia realizacji inwestycji — nale˝y
przez to rozumieç dzieƒ rozpocz´cia robót budowlanych lub pierwszego zobowiàzania do zamówienia towarów i us∏ug zwiàzanych z realizacjà inwestycji; nie stanowià rozpocz´cia realizacji inwestycji czynnoÊci podejmowane w ramach dzia∏aƒ
przygotowawczych, w szczególnoÊci studia wykonalnoÊci, us∏ugi doradcze zwiàzane z przygotowaniem inwestycji, w tym analizy przygotowawcze
(techniczne, finansowe, ekonomiczne) oraz przygotowanie dokumentacji zwiàzanej z wyborem
wykonawcy;
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393.
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5) leasingu — nale˝y przez to rozumieç leasing w rozumieniu Mi´dzynarodowych Standardów SprawozdawczoÊci Finansowej, w∏àczonych do porzàdku prawnego Unii Europejskiej rozporzàdzeniem
Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 wrzeÊnia 2003 r.
przyjmujàcym okreÊlone mi´dzynarodowe standardy rachunkowoÊci zgodnie z rozporzàdzeniem
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. WE L 261 z 13.10.2003, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32,
str. 4, z póên. zm.);
6) szkoleniu ogólnym — nale˝y przez to rozumieç
szkolenie, o którym mowa w art. 2 lit. e rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001, str. 20; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 128);
7) szkoleniu specjalistycznym — nale˝y przez to rozumieç szkolenie, o którym mowa w art. 2 lit. d rozporzàdzenia wymienionego w pkt 6;
8) pracowniku w gorszym po∏o˝eniu — nale˝y przez
to rozumieç pracownika, o którym mowa w art. 2
lit. g rozporzàdzenia wymienionego w pkt 6;
9) wynalazku, wzorze u˝ytkowym oraz wzorze przemys∏owym — nale˝y przez to rozumieç wynalazek,
wzór u˝ytkowy oraz wzór przemys∏owy, o których
mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117, z póên. zm.5));
10) badaniach przemys∏owych — nale˝y przez to rozumieç badania przemys∏owe, o których mowa
w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 8 paêdziernika
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 238, poz. 2390, z póên. zm.6));
11) pracach rozwojowych — nale˝y przez to rozumieç
prace rozwojowe, o których mowa w art. 2 pkt 3
ustawy wymienionej w pkt 10.
Rozdzia∏ 2
Przepisy wspólne dla wszystkich dzia∏aƒ Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 2. 1. Wsparcie w zakresie nowych inwestycji dla:
1) mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êrednich przedsi´biorców w ramach dzia∏ania 4.1 Wsparcie
wdro˝eƒ wyników prac B+R,
———————
5)

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539 oraz
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727
i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.
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2) przedsi´biorców w ramach dzia∏aƒ 4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw oraz
wsparcie w zakresie wzornictwa przemys∏owego
i 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
— stanowi pomoc publicznà na inwestycje i jest
udzielane zgodnie z warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 paêdziernika 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302 z 01.11.2006, str. 29).
2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e
byç udzielone na nowe inwestycje w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej:
1) zwiàzanej z produkcjà pierwotnà produktów rolnych wymienionych w za∏àczniku I do Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà (Dz. Urz.
UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37);
2) zwiàzanej z wytwarzaniem i obrotem produktami
majàcymi imitowaç lub zast´powaç mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporzàdzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeƒ stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi
(Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7,
str. 247, z póên. zm.);
3) w sektorze górnictwa w´gla w rozumieniu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca
2002 r. w sprawie pomocy paƒstwa dla przemys∏u
w´glowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2,
str. 170);
4) w sektorze rybo∏ówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie 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);
5) w sektorach hutnictwa ˝elaza i stali oraz w∏ókien
syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczàcych pomocy publicznej7);
6) w sektorze budownictwa okr´towego.
3. W przypadku kumulacji pomocy obliczanej na
podstawie kosztów inwestycji z pomocà obliczanà na
podstawie kosztów zatrudnienia przy ustalaniu maksymalnej dopuszczalnej wielkoÊci pomocy bierze si´
pod uwag´ wy˝sze kwoty kosztów inwestycji albo zatrudnienia.
———————
7)

Zakres sektora hutnictwa ˝elaza i stali zosta∏ okreÊlony
w za∏àczniku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007—2013 (Dz. Urz. UE C 54
z 04.03.2006, str. 13), natomiast zakres sektora w∏ókien
syntetycznych w za∏àczniku II do tych wytycznych.
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§ 3. 1. Wsparcie dla mikroprzedsi´biorców, ma∏ych
lub Êrednich przedsi´biorców:
1) w ramach dzia∏ania 5.4 Zarzàdzanie w∏asnoÊcià intelektualnà,
2) na prace badawcze i rozwojowe w ramach dzia∏ania 1.4 Wsparcie projektów celowych,
3) w zakresie us∏ug doradczych w ramach dzia∏aƒ
3.3 Tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwestowanie w MÂP, 4.1 Wsparcie wdro˝eƒ wyników prac
B+R, 4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemys∏owego, 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym i 5.1 Wspieranie rozwoju
powiàzaƒ kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
— stanowi pomoc publicznà i jest udzielane zgodnie
z warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu 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, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8,
t. 2, str. 141, z póên. zm.).
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2) przedsi´biorców innych ni˝ mikroprzedsi´biorcy,
mali lub Êredni przedsi´biorcy w zakresie analiz
przygotowawczych i us∏ug doradczych zwiàzanych
z nowà inwestycjà w ramach dzia∏ania 4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw oraz
wsparcie w zakresie wzornictwa przemys∏owego,
3) przedsi´biorców innych ni˝ mikroprzedsi´biorcy,
mali lub Êredni przedsi´biorcy w zakresie us∏ug
doradczych w ramach dzia∏ania 5.1 Wspieranie
rozwoju powiàzaƒ kooperacyjnych o znaczeniu
ponadregionalnym,
4) przedsi´biorców funkcjonujàcych w ramach powiàzania kooperacyjnego w zakresie korzystania
z us∏ug innych ni˝ doradcze, materia∏ów, wartoÊci
niematerialnych i prawnych, wyposa˝enia i Êrodków trwa∏ych nabytych lub wytworzonych w ramach projektu przez koordynatora powiàzania kooperacyjnego, o którym mowa w § 27 ust. 3, w ramach dzia∏ania 5.1 Wspieranie rozwoju powiàzaƒ
kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,
5) przedsi´biorców w ramach dzia∏ania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu Êwiadczàcych
us∏ugi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu
ponadregionalnym,

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e
byç udzielone na realizacj´ projektu w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej:

6) mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êrednich
przedsi´biorców w ramach dzia∏ania 6.1 Paszport
do eksportu

1) w sektorze rybo∏ówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków produktów rybo∏ówstwa i akwakultury;

— stanowi pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu
Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

2) zwiàzanej z produkcjà pierwotnà produktów rolnych w rozumieniu art. 2 lit. k i—ii 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;
3) zwiàzanej z wytwarzaniem i obrotem produktami
majàcymi imitowaç lub zast´powaç mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporzàdzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeƒ stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi;
4) w sektorze górnictwa w´gla w rozumieniu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca
2002 r. w sprawie pomocy paƒstwa dla przemys∏u
w´glowego;
5) w sektorach hutnictwa ˝elaza i stali oraz w∏ókien
syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczàcych pomocy publicznej;
6) w sektorze budownictwa okr´towego.
§ 4. 1. Wsparcie uzyskane przez:
1) mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êrednich przedsi´biorców w ramach dzia∏ania 3.1 Inicjowanie
dzia∏alnoÊci innowacyjnej,

2. Pomoc de minimis mo˝e byç udzielona danemu
przedsi´biorcy pod warunkiem, ˝e ∏àcznie z innà pomocà de minimis, otrzymanà w bie˝àcym roku kalendarzowym oraz w ciàgu dwóch poprzedzajàcych lat
kalendarzowych z ró˝nych êróde∏ i w ró˝nych formach,
nie przekroczy kwoty 200 tysi´cy euro, a w przypadku
przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sektorze
transportu drogowego — 100 tysi´cy euro.
3. Pomoc de minimis nie mo˝e byç udzielona na
dzia∏alnoÊç:
1) w sektorze rybo∏ówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków produktów rybo∏ówstwa i akwakultury;
2) zwiàzanà z produkcjà pierwotnà produktów rolnych wymienionych w za∏àczniku I do Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà;
3) zwiàzanà z przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów rolnych wymienionych w za∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà, je˝eli:
a) wysokoÊç pomocy jest ustalana na podstawie
ceny lub iloÊci takich produktów zakupionych
od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze obj´te pomocà,
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b) przyznanie pomocy zale˝y od przekazania jej
w cz´Êci lub w ca∏oÊci producentom surowców;
4) w sektorze górnictwa w´gla w rozumieniu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca
2002 r. w sprawie pomocy paƒstwa dla przemys∏u
w´glowego.
4. Pomoc de minimis nie mo˝e byç udzielona przedsi´biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie
pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.
5. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie mo˝e byç udzielone przedsi´biorcy, który otrzyma∏ pomoc z innego êród∏a w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem.
§ 5. Wsparcie uzyskane przez przedsi´biorców
z przeznaczeniem na szkolenia, w ramach dzia∏aƒ:
1) 4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemys∏owego,
2) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym,
3) 5.1 Wspieranie rozwoju powiàzaƒ kooperacyjnych
o znaczeniu ponadregionalnym
— stanowi pomoc publicznà na szkolenia i jest udzielane zgodnie z warunkami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE do pomocy szkoleniowej.
§ 6. Wsparcie, o którym mowa w § 2—5, podlega
sumowaniu z innà pomocà, w tym pomocà de minimis, udzielonà danemu przedsi´biorcy, w odniesieniu
do tych samych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem zwiàzanych z danym projektem, bez
wzgl´du na jej form´ i êród∏o pochodzenia, w tym ze
Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej,
i nie mo˝e przekroczyç maksymalnej intensywnoÊci
wsparcia.
Rozdzia∏ 3
Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz innowacyjnoÊci
wsparcia na inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej
w ramach dzia∏ania 3.1 Inicjowanie dzia∏alnoÊci
innowacyjnej Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 7. 1. Agencja mo˝e udzieliç wsparcia na inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej z przeznaczeniem na:
1) identyfikacj´ rozwiàzaƒ innowacyjnych i sprawdzanie ich potencja∏u rynkowego przez:
a) przeprowadzenie badaƒ rozwiàzania innowacyjnego,
b) analiz´ rynku rozwiàzania innowacyjnego,
opracowanie biznesplanu i studiów wykonalnoÊci;
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2) prace przygotowawcze zwiàzane z rozpocz´ciem
dzia∏alnoÊci gospodarczej opartej na rozwiàzaniu
innowacyjnym;
3) dokonywanie inwestycji w spó∏k´ powsta∏à w wyniku dzia∏aƒ okreÊlonych w pkt 1 i 2 przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udzia∏ów w tej spó∏ce.
2. Wsparcie na inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej mo˝e byç udzielone podmiotowi dzia∏ajàcemu na
rzecz innowacyjnoÊci, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) nie dzia∏a w celu osiàgni´cia zysku lub przeznacza
zysk na cele zgodne z zadaniami, na które udzielono wsparcia na inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej;
2) posiada niezb´dny potencja∏ finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doÊwiadczenie
w zakresie Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z wdra˝aniem wyników prac badawczo-rozwojowych
oraz transferu technologii;
3) zapewnia Êwiadczenie us∏ug obj´tych wsparciem
przez osoby posiadajàce niezb´dne kwalifikacje
i doÊwiadczenie w zakresie analizy i komercjalizacji rozwiàzaƒ innowacyjnych, transferu technologii
oraz dokonywania inwestycji w spó∏ki sektora
mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êrednich przedsi´biorców;
4) zobowià˝e si´ do:
a) nieodp∏atnego przekazania spó∏ce powsta∏ej
w wyniku dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, Êrodków trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych i prawnych, o których mowa w § 8
ust. 2 pkt 3 i 4, nabytych w zwiàzku z prowadzeniem tych dzia∏aƒ,
b) wykorzystania, w okresie realizacji projektu obj´tego wsparciem, towarów, wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz us∏ug zakupionych ze
Êrodków wsparcia wy∏àcznie w celach zwiàzanych z jego realizacjà,
c) prowadzenia odr´bnej ewidencji ksi´gowej dla
projektu obj´tego wsparciem na inicjowanie
dzia∏alnoÊci innowacyjnej,
d) przeznaczenia wp∏ywów pochodzàcych ze zbycia akcji lub udzia∏ów w spó∏ce nabytych
uprzednio ze Êrodków wsparcia oraz z udzia∏u
w zyskach tej spó∏ki na dalsze inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej zgodnie z umowà
o udzielenie wsparcia.
3. Zaanga˝owanie kapita∏owe podmiotu dzia∏ajàcego na rzecz innowacyjnoÊci w spó∏k´ powsta∏à
w wyniku dzia∏aƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 10 lat.
4. Wsparcie na inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej w cz´Êci dotyczàcej obejmowania akcji lub udzia∏ów w spó∏ce powsta∏ej w wyniku dzia∏aƒ, o których
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mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest udzielane pod warunkiem,
˝e wyniki tych dzia∏aƒ wskazujà na ekonomicznà zasadnoÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej opartej na rozwiàzaniu innowacyjnym i prawdopodobieƒstwo osiàgni´cia zysku przez spó∏k´.
5. ZaÊwiadczenie o pomocy de minimis udzielanej
w ramach wsparcia na inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej wydaje mikroprzedsi´biorcom, ma∏ym lub
Êrednim przedsi´biorcom podmiot dzia∏ajàcy na rzecz
innowacyjnoÊci.
§ 8. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej
sà wydatki poniesione przez podmiot dzia∏ajàcy na
rzecz innowacyjnoÊci po dniu z∏o˝enia wniosku
o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego w umowie
o udzielenie wsparcia.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zalicza si´ wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozap∏acowymi kosztami
pracy, w tym sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu obj´tego wsparciem oraz
osób zarzàdzajàcych tym projektem;
2) podró˝e s∏u˝bowe osób uczestniczàcych w realizacji projektu, wed∏ug stawek okreÊlonych w przepisach o wysokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej;
3) zakup nowego wyposa˝enia, sprz´tu i urzàdzeƒ
przeznaczonych dla spó∏ki powsta∏ej w wyniku
dzia∏aƒ, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2;
4) zakup oprogramowania, licencji oraz innych wartoÊci niematerialnych i prawnych;
5) zakup us∏ug, w szczególnoÊci transportowych,
telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych,
pod warunkiem, ˝e ich stawki odpowiadajà powszechnie stosowanym na rynku;
6) najem i u˝ytkowanie pomieszczeƒ;
7) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich u˝ywania na potrzeby projektu obj´tego wsparciem, nie d∏u˝ej ni˝ przez okres
realizacji projektu;
8) zakup materia∏ów biurowych i eksploatacyjnych;
9) remonty, naprawy lub adaptacj´ pomieszczeƒ;
10) t∏umaczenia i druk materia∏ów oraz publikacji;
11) dzia∏ania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, ˝e w tych dzia∏aniach jest przekazywana informacja, ˝e projekt jest realizowany z udzia∏em wsparcia pochodzàcego z bud˝etu Unii Europejskiej;
12) obs∏ug´ ksi´gowà, us∏ugi prawnicze, doradcze
i eksperckie;
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13) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych przez
korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u
umowy leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu;
14) pokrycie kosztów szkoleƒ, niezb´dnych do realizacji projektu, osób uczestniczàcych w realizacji projektu, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w pkt 1—13;
15) audyt finansowy dotyczàcy wydatków, o których
mowa w pkt 1—14, pod warunkiem, ˝e b´dzie
dokonywany przez bieg∏ych rewidentów, a cena
audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku us∏ug audytorskich;
16) nabycie udzia∏ów lub akcji w spó∏ce powsta∏ej
w wyniku dzia∏aƒ, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 1 i 2, w wysokoÊci ni˝szej ni˝ 50 % udzia∏ów
lub akcji tej spó∏ki, przy czym wartoÊç tych udzia∏ów lub akcji ∏àcznie z wartoÊcià przekazanych
spó∏ce Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych nabytych ze Êrodków wsparcia na inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej nie
mo˝e przekroczyç ∏àcznie z innà pomocà de minimis, otrzymanà przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´ w bie˝àcym roku
kalendarzowym oraz w ciàgu dwóch poprzedzajàcych lat kalendarzowych z ró˝nych êróde∏ i w ró˝nych formach, kwoty 200 tysi´cy euro, a w przypadku mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego
przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sektorze transportu drogowego — 100 tysi´cy euro.
3. WielkoÊç wsparcia na inicjowanie dzia∏alnoÊci
innowacyjnej mo˝e wynosiç do 100 % wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem.
Rozdzia∏ 4
Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz innowacyjnoÊci
oraz mikroprzedsi´biorcom, ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorcom wsparcia na tworzenie systemu
u∏atwiajàcego inwestowanie w ramach dzia∏ania
3.3 Tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwestowanie
w MÂP Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 9. 1. Agencja mo˝e udzieliç wsparcia na tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwestowanie:
1) podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz innowacyjnoÊci, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) posiada osobowoÊç prawnà,
b) ma siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
c) nie dzia∏a w celu osiàgni´cia zysku lub przeznacza zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi przez Agencj´,
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d) posiada niezb´dny potencja∏ finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny do realizacji
projektu obj´tego wsparciem oraz dysponuje
personelem posiadajàcym doÊwiadczenie w:
— dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji
w spó∏ki sektora mikroprzedsi´biorców, ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców, rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà i nienotowanych na rynku publicznym oraz
— Êwiadczeniu us∏ug informacyjnych dla
przedsi´biorców w zakresie pozyskiwania
zewn´trznych êróde∏ finansowania,
e) dysponuje personelem posiadajàcym kwalifikacje niezb´dne do realizacji projektu obj´tego
wsparciem,
f) zobowià˝e si´ do:
— nieodp∏atnego
organizowania
szkoleƒ
otwartych, które nie sà skierowane do konkretnych sektorów gospodarki, oraz Êwiadczenia nieodp∏atnych us∏ug informacyjnych
na rzecz przedsi´biorców,
— wykorzystania, w okresie realizacji projektu
obj´tego wsparciem, towarów, wartoÊci
niematerialnych i prawnych oraz us∏ug zakupionych ze Êrodków wsparcia wy∏àcznie
w celach zwiàzanych z jego realizacjà,
— prowadzenia odr´bnej ewidencji ksi´gowej
dla projektu obj´tego wsparciem;
2) mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu
przedsi´biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç i majàcemu siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wsparcie na tworzenie systemu u∏atwiajàcego
inwestowanie mo˝e byç udzielone podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz innowacyjnoÊci z przeznaczeniem na
realizacj´ dzia∏aƒ w zakresie:
1) przygotowania mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub
Êrednich przedsi´biorców, a tak˝e osób podejmujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà, do pozyskania zewn´trznych êróde∏ finansowania tej dzia∏alnoÊci;
2) wspierania powstawania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych zainteresowanych dokonywaniem inwestycji w mikroprzedsi´biorców, ma∏ych
lub Êrednich przedsi´biorców;
3) wspierania i promocji wspó∏pracy pomi´dzy sieciami inwestorów prywatnych i instytucji otoczenia przedsi´biorców;
4) organizowania, rozwoju i wspierania platform s∏u˝àcych kojarzeniu inwestorów z przedsi´biorcami
poszukujàcymi zewn´trznych êróde∏ finansowania;
5) informacji i promocji us∏ug oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych;
6) organizowania szkoleƒ dotyczàcych inwestowania
w przedsi´biorców dla inwestorów prywatnych
i sieci takich inwestorów.
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3. Wsparcie na tworzenie systemu u∏atwiajàcego
inwestowanie mo˝e byç udzielone mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy z przeznaczeniem na zakup us∏ug doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezb´dnych do pozyskania inwestora zewn´trznego.
§ 10. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwestowanie sà wydatki poniesione po dniu z∏o˝enia
wniosku o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego
w umowie o udzielenie wsparcia.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwestowanie udzielonym podmiotowi dzia∏ajàcemu na
rzecz innowacyjnoÊci zalicza si´ wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozap∏acowymi kosztami
pracy, w tym sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu obj´tego wsparciem oraz
osób zarzàdzajàcych projektem;
2) zakup materia∏ów biurowych i eksploatacyjnych;
3) podró˝e s∏u˝bowe osób uczestniczàcych w realizacji projektu, wed∏ug stawek okreÊlonych w przepisach o wysokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej;
4) zakup us∏ug, w szczególnoÊci transportowych,
telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych,
pod warunkiem, ˝e ich stawki odpowiadajà powszechnie stosowanym na rynku;
5) najem i u˝ytkowanie pomieszczeƒ;
6) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich u˝ywania na potrzeby projektu obj´tego wsparciem, nie d∏u˝ej ni˝ przez okres
realizacji projektu;
7) remonty, naprawy lub adaptacj´ pomieszczeƒ;
8) t∏umaczenia i druk materia∏ów oraz publikacji;
9) dzia∏ania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, ˝e w tych dzia∏aniach jest przekazywana informacja, ˝e projekt jest realizowany z udzia∏em
wsparcia pochodzàcego z bud˝etu Unii Europejskiej;
10) obs∏ug´ ksi´gowà, us∏ugi prawnicze, bankowe,
analizy i ekspertyzy;
11) udzia∏ w konferencjach, seminariach poÊwi´conych tematyce inwestycji kapita∏owych;
12) organizacj´ szkoleƒ dla inwestorów prywatnych
i przedsi´biorców, konferencji i spotkaƒ z przedsi´biorcami kwalifikujàcymi si´ do pozyskania
inwestora zewn´trznego;
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13) zakup us∏ug w zakresie tworzenia portali i platform
internetowych na potrzeby realizacji projektu;
14) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych przez
korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u
umowy leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu;
15) pokrycie kosztów szkoleƒ, niezb´dnych do realizacji projektu, osób uczestniczàcych w realizacji projektu, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w pkt 1—14.
3. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwestowanie udzielonym mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu
lub Êredniemu przedsi´biorcy nie zalicza si´ wydatków na zakup us∏ug doradczych, takich jak us∏ugi doradztwa podatkowego, prawnicze lub reklamowe, które stanowià element sta∏ej lub okresowej dzia∏alnoÊci
tego przedsi´biorcy lub sà zwiàzane z jego bie˝àcymi
wydatkami operacyjnymi.
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mu dzia∏alnoÊç gospodarczà i majàcemu siedzib´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku
przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej —
wsparcia na realizacj´ projektów celowych z przeznaczeniem na:
1) prace badawcze i rozwojowe obejmujàce badania
przemys∏owe i prace rozwojowe oraz
2) wdro˝enie wyników tych prac w dzia∏alnoÊci gospodarczej tego przedsi´biorcy.
§ 13. 1. Wsparcie na realizacj´ projektów celowych
mo˝e byç udzielone mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub
Êredniemu przedsi´biorcy, je˝eli:
1) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem
rozpocz´cia realizacji projektu oraz
2) uzyska∏ potwierdzenie, drogà elektronicznà lub pisemnà, ˝e projekt, z zastrze˝eniem szczegó∏owej
weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia, kwalifikuje si´ do wsparcia.

§ 11. 1. WielkoÊç wsparcia na tworzenie systemu
u∏atwiajàcego inwestowanie udzielonego podmiotowi
dzia∏ajàcemu na rzecz innowacyjnoÊci mo˝e wynosiç
do 100 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
jest wysy∏ane przez Agencj´ lub inny podmiot przez
nià upowa˝niony w terminie 30 dni od dnia wp∏ywu
wniosku o udzielenie wsparcia.

2. Kwota wsparcia na tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwestowanie udzielonego mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy musi byç
ni˝sza ni˝ 15 milionów euro, zgodnie z art. 6 ust. 1 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.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie stanowi podstawy do roszczeƒ o udzielenie i wyp∏at´ wsparcia.

3. Ca∏kowita wartoÊç wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem na tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwestowanie udzielonym mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy musi byç
ni˝sza ni˝ 25 milionów euro, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporzàdzenia, o którym mowa w ust. 2.

1) przedstawi∏ sprawozdanie potwierdzajàce zakoƒczenie badaƒ przemys∏owych i prac rozwojowych
obj´tych wsparciem;

4. IntensywnoÊç wsparcia na tworzenie systemu
u∏atwiajàcego inwestowanie udzielonego mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy nie
mo˝e przekroczyç 50 % wydatków faktycznie poniesionych na ten cel.
Rozdzia∏ 5
Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
mikroprzedsi´biorcom, ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorcom wsparcia na realizacj´ projektów
celowych w ramach dzia∏aƒ 1.4 Wsparcie projektów
celowych i 4.1 Wsparcie wdro˝eƒ wyników
prac B+R oraz wsparcia na wdro˝enie wyników
Inicjatywy Technologicznej I w ramach dzia∏ania
4.1 Wsparcie wdro˝eƒ wyników prac B+R Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 12. Agencja mo˝e udzieliç mikroprzedsi´biorcy,
ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy prowadzàce-

4. Wsparcie na realizacj´ projektów celowych
w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o których mowa w § 12
pkt 2, mo˝e byç udzielone mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy pod warunkiem, ˝e:

2) analiza ekonomiczna i badania rynkowe potwierdzi∏y celowoÊç wdro˝enia wyników badaƒ i prac,
o których mowa w pkt 1;
3) dokona nowej inwestycji;
4) zobowià˝e si´ do:
a) utrzymania inwestycji w województwie, w którym zosta∏a zrealizowana, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakoƒczenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkiem
utrzymania inwestycji wymiana maszyn lub
urzàdzeƒ, które z uwagi na szybki post´p technologiczny stajà si´ przestarza∏e w tym okresie,
b) zapewnienia finansowania inwestycji w cz´Êci
nieobj´tej wsparciem, przy czym co najmniej
30 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zostanie pokryte ze Êrodków w∏asnych przedsi´biorcy pochodzàcych z innych
êróde∏ ni˝ pomoc publiczna lub wsparcie ze
Êrodków publicznych.
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5. Na uzasadniony wniosek mikroprzedsi´biorcy,
ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy Agencja mo˝e
wyraziç zgod´ na przeniesienie inwestycji do innego
powiatu w obr´bie tego samego województwa przy
zachowaniu takiej samej lub wy˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia. Przeniesienie inwestycji do innego powiatu nie powoduje zmiany wielkoÊci wsparcia.
6. W przypadku mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorcy realizujàcego projekt celowy
zlokalizowany w województwie ∏ódzkim lub mazowieckim wsparcie mo˝e byç udzielone, je˝eli wartoÊç
wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem
wskazana we wniosku o udzielenie wsparcia w cz´Êci
dotyczàcej dzia∏aƒ, o których mowa w § 12 pkt 1, wynosi co najmniej 400 tysi´cy z∏otych.
§ 14. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na realizacj´ projektów celowych sà wydatki poniesione nie wczeÊniej ni˝ w dniu nast´pujàcym po dniu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, do dnia wskazanego w umowie
o udzielenie wsparcia.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o których mowa w § 12 pkt 1, zalicza si´ wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozap∏acowymi kosztami
pracy, w tym sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu badawczego obj´tego
wsparciem oraz osób zarzàdzajàcych tym projektem w zakresie, w jakim sà one zatrudnione w ramach projektu badawczego;
2) pokrycie kosztów zakupu lub u˝ywania sprz´tu
i aparatury w zakresie i przez okres ich u˝ywania
na potrzeby projektu badawczego, przy czym je˝eli nie sà one wykorzystywane na potrzeby projektu
badawczego przez ich ca∏kowity okres u˝ytkowania, do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zalicza si´ wy∏àcznie koszty amortyzacji odpowiadajàce okresowi realizacji projektu badawczego obliczone na podstawie przepisów o rachunkowoÊci;
3) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres, w jakim sà wykorzystywane na
potrzeby projektu badawczego obj´tego wsparciem;
4) nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, je˝eli wartoÊci te spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie na cele projektu obj´tego wsparciem na realizacj´ projektu badawczego,
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5) zakup badaƒ, us∏ug doradczych i us∏ug równorz´dnych wykorzystywanych wy∏àcznie na potrzeby
zwiàzane z realizacjà projektu badawczego;
6) pokrycie pozosta∏ych kosztów ogólnych i operacyjnych, w tym kosztów zakupu materia∏ów, Êrodków
eksploatacyjnych i podobnych towarów, ponoszonych bezpoÊrednio w zwiàzku z realizacjà projektu
badawczego, do wysokoÊci 20 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem,
o których mowa w pkt 1—5.
3. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w ust. 2, nie zalicza si´
wydatków zwiàzanych z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy.
4. ¸àczna wartoÊç wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 4
i 5, nie mo˝e przekroczyç 70 % ca∏kowitych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których
mowa w ust. 2.
5. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o których mowa w § 12 pkt 2, zalicza si´ wydatki na:
1) pokrycie kosztów przeniesienia w∏asnoÊci gruntu
lub u˝ytkowania wieczystego gruntu do wysokoÊci
10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem pod warunkiem, ˝e:
a) grunt jest niezb´dny do realizacji projektu,
b) mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia nie
przekracza wartoÊci rynkowej gruntu okreÊlonej na dzieƒ nabycia,
c) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
grunt nie by∏ nabyty z wykorzystaniem Êrodków
publicznych krajowych lub pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej;
2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa w∏asnoÊci
budynku lub budowli pod warunkiem, ˝e:
a) nieruchomoÊç jest niezb´dna do realizacji projektu,
b) mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia nie
przekracza wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci
okreÊlonej na dzieƒ nabycia,
c) mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy budowlanego potwierdzajàcà, ˝e nieruchomoÊç mo˝e
byç u˝ywana w okreÊlonym celu, zgodnym z celami projektu obj´tego wsparciem, lub okreÊlajàcà zakres niezb´dnych zmian lub ulepszeƒ,

b) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z odr´bnymi przepisami,

d) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
nieruchomoÊç nie by∏a nabyta z wykorzystaniem Êrodków publicznych krajowych lub pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej,

c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych;

e) nieruchomoÊç b´dzie u˝ywana wy∏àcznie zgodnie z celami projektu obj´tego wsparciem;
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3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia
aktywów innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, zwiàzanych z wdro˝eniem wyników badaƒ i prac rozwojowych przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorc´, z zastrze˝eniem ust. 6;
4) pokrycie ceny nabycia robót i materia∏ów budowlanych;
5) pokrycie ceny nabycia wartoÊci niematerialnych
i prawnych w formie patentów, licencji, know-how
oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, je˝eli
wartoÊci niematerialne i prawne spe∏niajà ∏àcznie
nast´pujàce warunki:
a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie na cele projektu obj´tego wsparciem na realizacj´ projektów celowych,
b) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z odr´bnymi przepisami,
c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych,
d) b´dà stanowiç aktywa oraz pozostanà w∏asnoÊcià mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy, który otrzyma∏ wsparcie,
przez co najmniej 3 lata od dnia zakoƒczenia realizacji projektu;
6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, pod warunkiem, ˝e umowa leasingu
b´dzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakoƒczenia realizacji projektu, z wy∏àczeniem leasingu zwrotnego;
7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej aktywów innych
ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu prowadzàcej do
przeniesienia w∏asnoÊci tych Êrodków na korzystajàcego, z wy∏àczeniem leasingu zwrotnego;
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7. W przypadku mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç
gospodarczà w sektorze transportu do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 5, nie zalicza si´ wydatków na zakup Êrodków
transportu.
§ 15. 1. IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczàcej
dzia∏aƒ, o których mowa w § 12 pkt 1, nie mo˝e przekroczyç:
1) w przypadku badaƒ przemys∏owych — 70 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem,
o których mowa w § 14 ust. 2;
2) w przypadku prac rozwojowych — 45 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem,
o których mowa w § 14 ust. 2.
2. Kwota wsparcia na realizacj´ projektów celowych w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o których mowa
w § 12 pkt 1, musi byç ni˝sza ni˝ 5 milionów euro na
jeden projekt.
3. Ca∏kowita wartoÊç wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ,
o których mowa w § 12 pkt 1, musi byç ni˝sza ni˝
25 milionów euro.
§ 16. 1. IntensywnoÊç wsparcia na realizacj´ projektów celowych w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 14 ust. 5 pkt 1—7, nie mo˝e przekroczyç wielkoÊci okreÊlonych w § 3 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie
ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190,
poz. 1402). IntensywnoÊç wsparcia na wdro˝enie wyników prac badawczych i rozwojowych udzielanego
mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy, z wy∏àczeniem prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w sektorze transportu, podwy˝sza si´ o 20 punktów
procentowych w przypadku mikroprzedsi´biorcy i ma∏ego przedsi´biorcy oraz o 10 punktów procentowych
w przypadku Êredniego przedsi´biorcy.

8) pokrycie ceny zakupu us∏ug doradczych zwiàzanych z inwestycjà, przy czym us∏ugi te nie mogà
stanowiç elementu sta∏ej lub okresowej dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy lub byç zwiàzane z bie˝àcymi
wydatkami operacyjnymi przedsi´biorcy, do wysokoÊci 10 % wydatków, o których mowa w pkt 1—7.

2. IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 14 ust. 5 pkt 8, nie mo˝e
przekroczyç 50 % tych wydatków.

6. W przypadku nabywania u˝ywanych Êrodków
trwa∏ych powinny byç spe∏nione nast´pujàce warunki:

4. Kwota wsparcia na realizacj´ projektów celowych
w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o których mowa w § 12
pkt 2, nie mo˝e przekroczyç 20 milionów z∏otych.

1) cena u˝ywanych aktywów nie przekracza ich wartoÊci rynkowej okreÊlonej na dzieƒ nabycia i jest
ni˝sza od ceny podobnych, nowych aktywów;
2) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊlajàce zbywc´ Êrodków trwa∏ych, miejsce i dat´ ich zakupu;
3) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu nie
zosta∏y one nabyte z wykorzystaniem Êrodków publicznych.

3. Ca∏kowita wartoÊç projektu celowego nie mo˝e
przekroczyç 50 milionów euro.

§ 17. 1. Agencja mo˝e udzieliç mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà i majàcemu siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— wsparcia na wdro˝enie wyników badaƒ przemys∏owych i prac rozwojowych, obj´tych dofinansowaniem
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ministra w∏aÊciwego do spraw nauki w ramach przedsi´wzi´cia Inicjatywa Technologiczna I, zwanego dalej
„wsparciem na wdro˝enie wyników Inicjatywy Technologicznej I”.
2. Wsparcie na wdro˝enie wyników Inicjatywy
Technologicznej I mo˝e byç udzielone mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy, który
spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem
rozpocz´cia realizacji inwestycji;
2) uzyska∏ potwierdzenie, drogà elektronicznà lub pisemnà, ˝e projekt, z zastrze˝eniem szczegó∏owej
weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia, kwalifikuje si´ do wsparcia;

Poz. 414

2) analiza ekonomiczna i badania rynkowe potwierdzi∏y celowoÊç wdro˝enia wyników badaƒ i prac,
o których mowa w pkt 1.
7. Do wsparcia na wdro˝enie wyników Inicjatywy
Technologicznej I stosuje si´ odpowiednio przepisy
§ 14 ust. 1, ust. 5—7 oraz § 16.
Rozdzia∏ 6
Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
przedsi´biorcom wsparcia na zwi´kszenie potencja∏u
badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie
wzornictwa w ramach dzia∏ania 4.2 Stymulowanie
dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw oraz wsparcie
w zakresie wzornictwa przemys∏owego Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

3) dokonuje nowej inwestycji;
4) zawar∏ umow´ o dofinansowanie badaƒ przemys∏owych i prac rozwojowych w ramach przedsi´wzi´cia Inicjatywa Technologiczna I;
5) zobowià˝e si´ do:
a) utrzymania inwestycji w województwie, w którym zosta∏a zrealizowana, przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakoƒczenia realizacji projektu,
b) zapewnienia finansowania inwestycji w cz´Êci
nieobj´tej wsparciem, przy czym co najmniej
30 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zostanie pokryte ze Êrodków w∏asnych mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy pochodzàcych z innych
êróde∏ ni˝ pomoc publiczna lub wsparcie ze
Êrodków publicznych.
3. Na uzasadniony wniosek mikroprzedsi´biorcy,
ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy Agencja mo˝e
wyraziç zgod´ na przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obr´bie tego samego województwa przy zachowaniu takiej samej lub wy˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia. Przeniesienie inwestycji do innego powiatu nie powoduje zmiany wielkoÊci wsparcia.
4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
jest wysy∏ane przez Agencj´ lub inny podmiot przez
nià upowa˝niony w terminie 30 dni od dnia wp∏ywu
wniosku o udzielenie wsparcia.
5. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
nie stanowi podstawy do roszczeƒ o udzielenie i wyp∏at´ wsparcia.
6. Wsparcie na wdro˝enie wyników Inicjatywy
Technologicznej I mo˝e byç udzielone pod warunkiem, ˝e:
1) mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca przedstawi∏ zatwierdzone przez ministra
w∏aÊciwego do spraw nauki sprawozdanie potwierdzajàce zakoƒczenie badaƒ przemys∏owych
i prac rozwojowych, obj´tych dofinansowaniem
w ramach przedsi´wzi´cia Inicjatywa Technologiczna I;

§ 18. 1. Agencja mo˝e udzieliç przedsi´biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà i majàcemu siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— wsparcia:
1) na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego z przeznaczeniem na rozwój dzia∏alnoÊci w zakresie badaƒ przemys∏owych i prac rozwojowych,
a w szczególnoÊci na dzia∏ania w celu przekszta∏cenia przedsi´biorcy w centrum badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r.
Nr 107, poz. 723);
2) w zakresie wzornictwa z przeznaczeniem na opracowanie wzoru przemys∏owego lub u˝ytkowego
i wdro˝enie go do produkcji.
2. Wsparcie na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego mo˝e byç udzielone przedsi´biorcy,
który:
1) w okresie 12 miesi´cy przed z∏o˝eniem wniosku
o udzielenie wsparcia wnioskodawca lub podmiot
powiàzany z nim kapita∏owo ponosi∏ wydatki na
badania naukowe w rozumieniu ustawy z dnia
8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finansowania
nauki lub prace rozwojowe oraz
2) dokonuje nowej inwestycji.
3. Wsparcie w zakresie wzornictwa mo˝e byç
udzielone przedsi´biorcy, który ∏àcznie spe∏nia nast´pujàce warunki:
1) zobowià˝e si´ do wdro˝enia do produkcji wzoru
przemys∏owego lub u˝ytkowego;
2) w ramach projektu skorzysta z us∏ug doradczych
w zakresie wzornictwa lub dysponuje wykwalifikowanà kadrà specjalistów w tej dziedzinie;
3) wyka˝e ekonomicznà op∏acalnoÊç projektu;
4) dokona nowej inwestycji.
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§ 19. 1. Wsparcie na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa mo˝e byç udzielone przedsi´biorcy, je˝eli:
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a) grunt jest niezb´dny do realizacji projektu,

1) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem
rozpocz´cia realizacji inwestycji oraz

b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia
nie przekracza wartoÊci rynkowej gruntu okreÊlonej na dzieƒ nabycia,

2) uzyska∏ potwierdzenie, drogà elektronicznà lub pisemnà, ˝e projekt, z zastrze˝eniem szczegó∏owej
weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia, kwalifikuje si´ do wsparcia.

c) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
grunt nie by∏ nabyty z wykorzystaniem Êrodków
publicznych krajowych lub pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej;

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
jest wysy∏ane przez Agencj´ lub inny podmiot przez
nià upowa˝niony w terminie do 30 dni od dnia wp∏ywu wniosku o udzielenie wsparcia.
3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie stanowi podstawy do roszczeƒ o udzielenie i wyp∏at´ wsparcia.
§ 20. 1. Wsparcie na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa jest udzielane pod warunkiem, ˝e przedsi´biorca zobowià˝e si´ do:
1) utrzymania inwestycji w województwie, w którym
zosta∏a zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat,
a w przypadku mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorcy — co najmniej 3 lat od
dnia zakoƒczenia realizacji projektu, przy czym nie
jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji
wymiana maszyn lub urzàdzeƒ, które z uwagi na
szybki post´p technologiczny stajà si´ przestarza∏e
w tym okresie;
2) zapewnienia finansowania inwestycji w cz´Êci
nieobj´tej wsparciem, przy czym co najmniej
30 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zostanie pokryte ze Êrodków w∏asnych
przedsi´biorcy pochodzàcych z innych êróde∏ ni˝
ze Êrodków publicznych.
2. Na uzasadniony wniosek przedsi´biorcy Agencja mo˝e wyraziç zgod´ na przeniesienie inwestycji do
innego powiatu w obr´bie tego samego województwa
przy zachowaniu takiej samej lub wy˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia. Przeniesienie inwestycji
do innego powiatu nie powoduje zmiany intensywnoÊci wsparcia.
§ 21. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego oraz wsparciem w zakresie wzornictwa sà
wydatki poniesione nie wczeÊniej ni˝ w dniu nast´pujàcym po dniu otrzymania potwierdzenia, o którym
mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, do dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zalicza si´ wydatki na:
1) pokrycie kosztów przeniesienia w∏asnoÊci gruntu
lub u˝ytkowania wieczystego gruntu do wysokoÊci
10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem pod warunkiem, ˝e:

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa w∏asnoÊci
budynku lub budowli pod warunkiem, ˝e:
a) nieruchomoÊç jest niezb´dna do realizacji projektu,
b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia
nie przekracza wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci okreÊlonej na dzieƒ nabycia,
c) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
budowlanego potwierdzajàcà, ˝e nieruchomoÊç mo˝e byç u˝ywana w okreÊlonym celu,
zgodnym z celami projektu obj´tego wsparciem, lub okreÊlajàcà zakres niezb´dnych zmian
lub ulepszeƒ,
d) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
nieruchomoÊç nie by∏a nabyta z wykorzystaniem Êrodków publicznych krajowych lub pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej,
e) nieruchomoÊç b´dzie u˝ywana wy∏àcznie zgodnie z celami projektu obj´tego wsparciem;
3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia aktywów innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2 zwiàzanych
z prowadzeniem badaƒ przemys∏owych i prac rozwojowych lub opracowaniem i wdro˝eniem do
produkcji wzoru przemys∏owego lub u˝ytkowego
przez przedsi´biorc´, z zastrze˝eniem ust. 3;
4) pokrycie ceny nabycia robót i materia∏ów budowlanych;
5) pokrycie ceny nabycia wartoÊci niematerialnych
i prawnych w formie patentów, licencji, know-how
oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, je˝eli
wartoÊci niematerialne i prawne spe∏niajà ∏àcznie
nast´pujàce warunki:
a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie na cele projektu obj´tego wsparciem na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego lub wsparciem w zakresie wzornictwa,
b) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z odr´bnymi przepisami,
c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych,
d) b´dà stanowiç aktywa przedsi´biorcy, który
otrzyma∏ wsparcie, i pozostanà w jego przedsi´biorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsi´biorstwa mikroprzedsi´biorcy,
ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy — przez
co najmniej 3 lata od dnia zakoƒczenia realizacji projektu;
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6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, pod warunkiem, ˝e umowa leasingu
b´dzie zawarta na okres co najmniej 5 lat,
a w przypadku mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub
Êrednich przedsi´biorców — co najmniej 3 lat od
przewidywanego terminu zakoƒczenia realizacji
projektu;
7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej aktywów innych
ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu prowadzàcej do
przeniesienia w∏asnoÊci tych Êrodków lub wartoÊci
na korzystajàcego, z wy∏àczeniem leasingu zwrotnego;
8) pokrycie ceny zakupu przez przedsi´biorc´ analiz
przygotowawczych i us∏ug doradczych zwiàzanych
z inwestycjà, przy czym us∏ugi te nie mogà stanowiç elementu sta∏ej lub okresowej dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy lub byç zwiàzane z bie˝àcymi wydatkami operacyjnymi przedsi´biorcy;
9) zakup szkoleƒ specjalistycznych bezpoÊrednio
zwiàzanych z realizacjà projektu do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa w pkt 1—8, w tym na:
a) kadr´ szkoleniowà,
b) podró˝e kadry szkoleniowej i osób szkolonych,
c) inne wydatki bie˝àce, w tym na materia∏y i dostawy,
d) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia wy∏àcznie
w zakresie, w jakim sà one wykorzystywane do
realizacji szkolenia,
e) doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowanego szkolenia,
f) wynagrodzenia uczestników szkoleƒ wraz z pozap∏acowymi kosztami pracy, w tym sk∏adkami
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa
w szkoleniu, do wysokoÊci sumy kwot pozosta∏ych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem okreÊlonych w lit. a—e.
3. Nabywane aktywa muszà byç nowe, z wyjàtkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êrednich przedsi´biorców, przy czym:
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4. W przypadku przedsi´biorcy innego ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca wydatki na nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych,
okreÊlonych w ust. 2 pkt 5 uwzgl´dnia si´ w wydatkach kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 2 pkt 1—4 i pkt 6 i 7.
5. W przypadku przedsi´biorcy wykonujàcego
dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem nie
zalicza si´ wydatków na zakup Êrodków transportu.
§ 22. 1. IntensywnoÊç wsparcia na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w cz´Êci dotyczàcej wydatków,
o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1—7, nie mo˝e przekroczyç wielkoÊci okreÊlonych w § 3 rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. IntensywnoÊç wsparcia udzielanego mikroprzedsi´biorcom,
ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcom, z wy∏àczeniem
przedsi´biorców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w sektorze transportu, podwy˝sza si´ o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsi´biorców i ma∏ych
przedsi´biorców oraz o 10 punktów procentowych
w przypadku Êrednich przedsi´biorców.
2. IntensywnoÊç wsparcia na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 8, nie mo˝e przekroczyç
50 % tych wydatków.
3. IntensywnoÊç wsparcia na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 9, nie mo˝e przekroczyç:
1) 45 % wydatków ponoszonych przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´ na
szkolenia;
2) 35 % wydatków ponoszonych przez przedsi´biorc´ innego ni˝ okreÊlony w pkt 1 na szkolenia.
4. IntensywnoÊç wsparcia okreÊlonà w ust. 3
zwi´ksza si´ o 10 punktów procentowych, je˝eli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym
po∏o˝eniu.
5. Je˝eli:

1) cena u˝ywanych aktywów nie przekracza ich wartoÊci rynkowej okreÊlonej na dzieƒ nabycia i jest
ni˝sza od ceny podobnych, nowych aktywów;

1) szkolenie zawiera elementy szkolenia specjalistycznego i ogólnego, których nie mo˝na rozdzieliç w celu wyliczenia wielkoÊci pomocy publicznej,
o której mowa w ust. 3, lub

2) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊlajàce zbywc´ aktywów, miejsce i dat´ ich zakupu;

2) specjalistyczny lub ogólny charakter szkolenia nie
mo˝e byç ustalony

3) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu nie
zosta∏y one nabyte z wykorzystaniem Êrodków publicznych.

— przys∏uguje intensywnoÊç pomocy publicznej
przewidziana dla szkoleƒ specjalistycznych okreÊlona
w ust. 3. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
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6. Przedsi´biorca wnosi wk∏ad w∏asny w wysokoÊci stanowiàcej dope∏nienie do 100 % wydatków na
pokrycie kosztów szkoleƒ, o których mowa w § 21
ust. 2 pkt 9, wynikajàcej z intensywnoÊci pomocy publicznej okreÊlonej w ust. 3—5.
7. Ca∏kowita wartoÊç projektu nie mo˝e przekroczyç kwoty 50 milionów euro.
8. Maksymalna kwota wsparcia na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwojowego oraz wsparcia w zakresie wzornictwa wynosi:
1) 21 milionów z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1—7;
2) 600 tysi´cy z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wydatków,
o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 8;
3) 1 milion z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wydatków,
o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 9.
9. Minimalna wartoÊç wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem na zwi´kszenie potencja∏u
badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie
wzornictwa dla cz´Êci inwestycyjnej wynosi 400 tysi´cy z∏otych.
Rozdzia∏ 7
Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
przedsi´biorcom wsparcia na nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym w ramach
dzia∏ania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim
potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 23. 1. Agencja mo˝e udzieliç przedsi´biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç i majàcemu siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — wsparcia na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub wdro˝enie
rozwiàzaƒ technologicznych pod warunkiem, ˝e rozwiàzania te spe∏niajà nast´pujàce warunki:
1) sà stosowane na Êwiecie nie d∏u˝ej ni˝ 3 lata lub
2) wartoÊç sprzeda˝y na Êwiecie wyrobów lub us∏ug
wytworzonych w oparciu o te rozwiàzania nie
przekracza 15 % wartoÊci sprzeda˝y na Êwiecie
w bran˝y, do której nale˝à te wyroby lub us∏ugi,
okreÊlonej wed∏ug trzycyfrowych kodów zawartych w przepisach dotyczàcych klasyfikacji dzia∏alnoÊci.
2. Wsparcie na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym mo˝e byç udzielone przedsi´biorcy, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) dokonuje nowej inwestycji w zakresie zastosowania nowych rozwiàzaƒ technologicznych w dzia∏alnoÊci produkcyjnej lub us∏ugowej prowadzàcych
do wprowadzenia nowych lub znaczàco ulepszonych produktów;
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2) zobowià˝e si´ do utrzymania inwestycji w województwie, w którym zosta∏a zrealizowana, przez
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy —
co najmniej 3 lat od dnia zakoƒczenia realizacji
projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana maszyn lub
urzàdzeƒ, które z uwagi na szybki post´p technologiczny stajà si´ przestarza∏e w tym okresie;
3) zobowià˝e si´ do zapewnienia finansowania inwestycji w cz´Êci nieobj´tej wsparciem, przy czym co
najmniej 30 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem zostanie pokryte ze Êrodków
w∏asnych przedsi´biorcy pochodzàcych z innych
êróde∏ ni˝ ze Êrodków publicznych;
4) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem
rozpocz´cia realizacji inwestycji;
5) uzyska∏ potwierdzenie, drogà elektronicznà lub pisemnà, ˝e projekt, z zastrze˝eniem szczegó∏owej
weryfikacji wniosku o udzielenie wsparcia, kwalifikuje si´ do wsparcia.
3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5,
jest wysy∏ane przez Agencj´ lub inny podmiot przez
nià upowa˝niony w terminie do 30 dni od dnia wp∏ywu wniosku o udzielenie wsparcia.
4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 5,
nie stanowi podstawy do roszczeƒ o udzielenie i wyp∏at´ wsparcia.
5. Na uzasadniony wniosek przedsi´biorcy Agencja mo˝e wyraziç zgod´ na przeniesienie inwestycji do
innego powiatu w obr´bie tego samego województwa
przy zachowaniu takiej samej lub wy˝szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia. Przeniesienie inwestycji
do innego powiatu nie powoduje zmiany intensywnoÊci wsparcia.
§ 24. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym sà wydatki poniesione nie wczeÊniej
ni˝ w dniu nast´pujàcym po dniu otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt 5, do dnia
wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zalicza si´ wydatki na:
1) pokrycie kosztu przeniesienia w∏asnoÊci gruntu
lub u˝ytkowania wieczystego gruntu do wysokoÊci
10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem pod warunkiem, ˝e:
a) grunt jest niezb´dny do realizacji projektu,
b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia
nie przekracza wartoÊci rynkowej gruntu okreÊlonej na dzieƒ nabycia,
c) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
grunt nie by∏ nabyty z wykorzystaniem Êrodków
publicznych krajowych lub pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej;
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2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa w∏asnoÊci
budynku lub budowli pod warunkiem, ˝e:
a) nieruchomoÊç jest niezb´dna do realizacji projektu,
b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia
nie przekracza wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci okreÊlonej na dzieƒ nabycia,
c) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
budowlanego potwierdzajàcà, ˝e nieruchomoÊç mo˝e byç u˝ywana w okreÊlonym celu,
zgodnym z celami projektu obj´tego wsparciem, lub okreÊlajàcà zakres niezb´dnych zmian
lub ulepszeƒ,
d) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
nieruchomoÊç nie by∏a nabyta z wykorzystaniem Êrodków publicznych krajowych lub pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej,
e) nieruchomoÊç b´dzie u˝ywana wy∏àcznie zgodnie z celami projektu obj´tego wsparciem;
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7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej aktywów innych
ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu prowadzàcej do
przeniesienia w∏asnoÊci tych Êrodków lub wartoÊci
na korzystajàcego, z wy∏àczeniem leasingu zwrotnego;
8) pokrycie ceny zakupu przez przedsi´biorc´ b´dàcego mikroprzedsi´biorcà, ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorcà analiz przygotowawczych i us∏ug
doradczych zwiàzanych z inwestycjà, przy czym
us∏ugi te nie mogà stanowiç elementu sta∏ej lub
okresowej dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy lub byç
zwiàzane z bie˝àcymi wydatkami operacyjnymi
przedsi´biorcy;
9) zakup szkoleƒ specjalistycznych koniecznych do
prawid∏owego wdro˝enia inwestycji, do wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa w pkt 1—8, w tym na:
a) kadr´ szkoleniowà,

3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia
aktywów innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, z zastrze˝eniem ust. 3;

b) podró˝e kadry szkoleniowej i osób szkolonych,

4) pokrycie ceny nabycia robót i materia∏ów budowlanych;

d) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia wy∏àcznie
w zakresie, w jakim sà one wykorzystywane do
realizacji szkolenia,

5) pokrycie ceny nabycia wartoÊci niematerialnych
i prawnych w formie patentów, licencji, know-how
oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, je˝eli
wartoÊci niematerialne i prawne spe∏niajà ∏àcznie
nast´pujàce warunki:
a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie na cele projektu obj´tego wsparciem na nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym,
b) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z odr´bnymi przepisami,
c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych,
d) b´dà stanowiç aktywa przedsi´biorcy, który
otrzyma∏ wsparcie, i pozostanà w jego przedsi´biorstwie przez co najmniej 5 lat, a w przypadku przedsi´biorstwa mikroprzedsi´biorcy,
ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy — przez
co najmniej 3 lata od dnia zakoƒczenia realizacji inwestycji;
6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, pod warunkiem, ˝e umowa leasingu
b´dzie zawarta na okres co najmniej 5 lat,
a w przypadku mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub
Êrednich przedsi´biorców — co najmniej 3 lat od
przewidywanego terminu zakoƒczenia realizacji
projektu;

c) inne wydatki bie˝àce, w tym na materia∏y i dostawy,

e) doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowanego szkolenia,
f) wynagrodzenia uczestników szkoleƒ wraz z pozap∏acowymi kosztami pracy, w tym sk∏adkami
na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa
w szkoleniu, do wysokoÊci sumy kwot pozosta∏ych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem okreÊlonych w lit. a—e.
3. Nabywane aktywa muszà byç nowe, z wyjàtkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êrednich przedsi´biorców, przy czym:
1) cena u˝ywanych aktywów nie przekracza ich wartoÊci rynkowej okreÊlonej na dzieƒ nabycia i jest
ni˝sza od ceny podobnych, nowych aktywów;
2) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊlajàce zbywc´ aktywów, miejsce i dat´ ich zakupu;
3) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu nie
zosta∏y one nabyte z wykorzystaniem Êrodków publicznych.
4. W przypadku przedsi´biorcy innego ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca wydatki na nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych,
okreÊlonych w ust. 2 pkt 5 uwzgl´dnia si´ w wydatkach kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 2 pkt 1—4 oraz pkt 6 i 7.
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5. W przypadku przedsi´biorcy wykonujàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem nie zalicza si´ wydatków na zakup Êrodków transportu.
§ 25. 1. IntensywnoÊç wsparcia na nowe inwestycje w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa
w § 24 ust. 2 pkt 1—7, nie mo˝e przekroczyç wielkoÊci
okreÊlonych w § 3 rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 13 paêdziernika 2006 r. w sprawie ustalenia
mapy pomocy regionalnej. IntensywnoÊç wsparcia
udzielanego mikroprzedsi´biorcom, ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcom, z wy∏àczeniem przedsi´biorców
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w sektorze transportu, podwy˝sza si´ o 20 punktów procentowych w przypadku
mikroprzedsi´biorców i ma∏ych przedsi´biorców oraz
o 10 punktów procentowych w przypadku Êrednich
przedsi´biorców.
2. IntensywnoÊç wsparcia na nowe inwestycje
w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 24
ust. 2 pkt 8, nie mo˝e przekroczyç 50 % tych wydatków.
3. IntensywnoÊç wsparcia na nowe inwestycje
w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 24
ust. 2 pkt 9, nie mo˝e przekroczyç:
1) 45 % wydatków ponoszonych przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´ na
szkolenia;
2) 35 % wydatków ponoszonych przez przedsi´biorc´ innego ni˝ okreÊlony w pkt 1 na szkolenia.
4. IntensywnoÊç wsparcia okreÊlonà w ust. 3
zwi´ksza si´ o 10 punktów procentowych, je˝eli szkolenie jest przeznaczone dla pracowników w gorszym
po∏o˝eniu.
5. Je˝eli:
1) szkolenie zawiera elementy szkolenia specjalistycznego i ogólnego, których nie mo˝na rozdzieliç w celu wyliczenia wielkoÊci pomocy publicznej,
o której mowa w ust. 3, lub
2) specjalistyczny lub ogólny charakter szkolenia nie
mo˝e byç ustalony
— przys∏uguje intensywnoÊç pomocy publicznej
przewidziana dla szkoleƒ specjalistycznych okreÊlona
w ust. 3. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
6. Przedsi´biorca wnosi wk∏ad w∏asny w wysokoÊci stanowiàcej dope∏nienie do 100 % wydatków na
pokrycie kosztów szkoleƒ, o których mowa w § 24
ust. 2 pkt 9, wynikajàcej z intensywnoÊci pomocy publicznej okreÊlonej w ust. 3—5.

Poz. 414

3. Minimalna kwota wsparcia na nowe inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona z∏otych.
4. Maksymalna kwota wsparcia na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi:
1) 40 milionów z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 1—7;
2) 1 milion z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wydatków,
o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 8;
3) 1 milion z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wydatków,
o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 9.
Rozdzia∏ 8
Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz rozwoju
gospodarczego lub podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz
innowacyjnoÊci wsparcia na rozwój powiàzaƒ
kooperacyjnych w ramach dzia∏ania 5.1 Wspieranie
rozwoju powiàzaƒ kooperacyjnych o znaczeniu
ponadregionalnym Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 27. 1. Agencja mo˝e udzieliç podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz innowacyjnoÊci, zwanemu
dalej „koordynatorem powiàzania kooperacyjnego”,
wsparcia na rozwój powiàzania kooperacyjnego
z przeznaczeniem na pokrycie cz´Êci wydatków na:
1) dokonanie inwestycji;
2) koszty osobowe i administracyjne;
3) zakup us∏ug doradczych;
4) szkolenia specjalistyczne.
2. Przez powiàzanie kooperacyjne rozumie si´ zgrupowanie dzia∏ajàcych w okreÊlonym sektorze niezale˝nych przedsi´biorców, w tym nowo powsta∏ych przedsi´biorców, prowadzàcych dzia∏alnoÊç innowacyjnà
oraz organizacji badawczych i instytucji otoczenia biznesu, które ma na celu stymulowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej przez promowanie intensywnych kontaktów, korzystanie ze wspólnego zaplecza technologicznego, wymian´ wiedzy i doÊwiadczeƒ, przyczynianie
si´ do transferu technologii, tworzenia sieci powiàzaƒ
oraz rozpowszechniania informacji wÊród przedsi´biorców wchodzàcych w sk∏ad tego zgrupowania.
3. Wsparcie mo˝e byç udzielone koordynatorowi
powiàzania kooperacyjnego na rozwój powiàzania kooperacyjnego, które spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

§ 26. 1. Ca∏kowita wartoÊç projektu nie mo˝e przekroczyç 50 milionów euro.

1) zapewnia udzia∏ w projekcie co najmniej 10 przedsi´biorców;

2. WartoÊç wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem na nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi nie mniej ni˝ 8 milionów
z∏otych i nie wi´cej ni˝ 160 milionów z∏otych.

2) nie mniej ni˝ po∏owa uczestników powiàzania kooperacyjnego, na którego rzecz jest realizowany
projekt, to mikroprzedsi´biorcy, mali lub Êredni
przedsi´biorcy;
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3) udzia∏ w przychodach ze sprzeda˝y poza obszar, na
którym jest zlokalizowane powiàzanie kooperacyjne, wynosi ogó∏em co najmniej 30 %.
4. Koordynatorem powiàzania kooperacyjnego
mogà byç:
1) fundacja,
2) stowarzyszenie zarejestrowane,
3) spó∏ka akcyjna,
4) spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià,
5) jednostka badawczo-rozwojowa,
6) organizacja przedsi´biorców dzia∏ajàca na podstawie:
a) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioÊle
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r.
Nr 137, poz. 1304),
b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorzàdzie
zawodowym
niektórych
przedsi´biorców
(Dz. U. Nr 35, poz. 194 oraz z 1997 r. Nr 121,
poz. 769 i 770),
c) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z póên. zm.8))
— których podstawowym przedmiotem dzia∏alnoÊci
jest realizacja przedsi´wzi´ç na rzecz przedsi´biorców oraz na rzecz wspó∏pracy przedsi´biorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.
5. Wsparcie na rozwój powiàzania kooperacyjnego
mo˝e byç udzielone koordynatorowi powiàzania kooperacyjnego, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) posiada siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) nie dzia∏a w celu osiàgni´cia zysku lub przeznacza
zysk na cele zwiàzane z zadaniami realizowanymi
przez Agencj´;
3) posiada doÊwiadczenie w zakresie zarzàdzania powiàzaniem kooperacyjnym oraz Êwiadczenia us∏ug
na rzecz podmiotów funkcjonujàcych w ramach
powiàzania kooperacyjnego;
4) dysponuje personelem posiadajàcym kwalifikacje
niezb´dne do Êwiadczenia us∏ug na rzecz podmiotów funkcjonujàcych w ramach powiàzania kooperacyjnego;
5) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem
rozpocz´cia realizacji inwestycji;
———————
8)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1992 r. Nr 75, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189, z 1997 r.
Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 2000 r.
Nr 88, poz. 983.
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6) zobowià˝e si´ do:
a) zapewnienia równego dost´pu wszystkim podmiotom funkcjonujàcym w ramach powiàzania
kooperacyjnego do us∏ug, szkoleƒ, materia∏ów,
wartoÊci niematerialnych i prawnych, Êrodków
trwa∏ych i wyposa˝enia nabytego w ramach
projektu, za odp∏atnoÊcià nieprzekraczajàcà
kosztów ponoszonych przez koordynatora powiàzania kooperacyjnego z tytu∏u ich utrzymania lub udost´pniania,
b) prowadzenia odr´bnej ewidencji ksi´gowej dla
projektu obj´tego wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego i dzia∏aƒ, o których mowa w lit. c, do dnia up∏ywu terminu zwrotu,
o którym mowa w lit. d,
c) wykorzystania, w okresie realizacji projektu obj´tego wsparciem, towarów, wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz us∏ug zakupionych ze
Êrodków wsparcia wy∏àcznie w celach zwiàzanych z jego realizacjà, a w okresie 15 lat od dnia
zakoƒczenia realizacji projektu na dzia∏ania
zwiàzane z dalszym rozwojem powiàzania
kooperacyjnego, na warunkach okreÊlonych
w lit. a,
d) zwrotu Agencji w terminie okreÊlonym w umowie o udzielenie wsparcia, ale nie póêniej ni˝
w okresie 1 roku po up∏ywie 15 lat od dnia zakoƒczenia realizacji projektu, ca∏ej kwoty stanowiàcej ró˝nic´ pomi´dzy otrzymanà przez koordynatora powiàzania kooperacyjnego kwotà
wsparcia a sumà pomocy publicznej oraz pomocy de minimis udzielonej uczestnikom powiàzania kooperacyjnego, przy czym:
— przy ustalaniu kwoty zwrotu uwzgl´dnia si´
zmian´ wartoÊci pieniàdza w czasie,
— w przypadku nabycia gruntów, nabycia lub
wybudowania budynków lub budowli w ramach projektu obowiàzek zwrotu obejmuje równie˝, proporcjonalnie do wielkoÊci
wsparcia udzielonego na ten cel, kwot´ stanowiàcà ró˝nic´ pomi´dzy wartoÊcià nieruchomoÊci ustalonà wed∏ug opinii rzeczoznawcy majàtkowego na dzieƒ up∏ywu
15 lat od dnia zakoƒczenia realizacji projektu a wartoÊcià nieruchomoÊci ustalonà wed∏ug opinii rzeczoznawcy majàtkowego,
o której mowa odpowiednio w § 28 ust. 2
pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, a w przypadku wybudowania budynku lub budowli — wartoÊcià
nieruchomoÊci ustalonà wed∏ug opinii rzeczoznawcy majàtkowego na dzieƒ oddania
budynku lub budowli do u˝ytku;
7) udokumentuje pe∏nienie roli koordynatora powiàzania kooperacyjnego obj´tego wnioskiem
o wsparcie na rozwój powiàzania kooperacyjnego;
8) ubiega si´ o wsparcie na rozwój jednego powiàzania kooperacyjnego.
6. WartoÊç pomocy de minimis udzielonej przedsi´biorcy w ramach wsparcia na rozwój powiàzania
kooperacyjnego, w cz´Êci dotyczàcej korzystania
z us∏ug, materia∏ów, wartoÊci niematerialnych i praw-
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nych, wyposa˝enia i Êrodków trwa∏ych nabytych lub
wytworzonych przez koordynatora powiàzania kooperacyjnego w ramach projektu, stanowi ró˝nica pomi´dzy odp∏atnoÊcià za korzystanie z tych us∏ug, materia∏ów, wartoÊci, Êrodków i wyposa˝enia na warunkach
rynkowych a odp∏atnoÊcià ponoszonà przez uczestnika powiàzania kooperacyjnego.
7. ZaÊwiadczenie o pomocy de minimis udzielanej
w ramach wsparcia na rozwój powiàzania kooperacyjnego przedsi´biorcom funkcjonujàcym w ramach powiàzania kooperacyjnego wydaje koordynator powiàzania kooperacyjnego.
§ 28. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego
w zakresie inwestycji sà wydatki poniesione po dniu
z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego
w zakresie inwestycji zalicza si´ wydatki na:
1) pokrycie kosztów przeniesienia w∏asnoÊci gruntu
lub u˝ytkowania wieczystego gruntu do wysokoÊci
10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem pod warunkiem, ˝e:
a) grunt jest niezb´dny do realizacji projektu,
b) koordynator powiàzania kooperacyjnego przedstawi opini´ rzeczoznawcy majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia nie przekracza
wartoÊci rynkowej gruntu okreÊlonej na dzieƒ
nabycia,
c) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
grunt nie by∏ nabyty z wykorzystaniem Êrodków
publicznych krajowych lub pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej;
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3) pokrycie ceny nabycia aktywów innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, z zastrze˝eniem ust. 3;
4) pokrycie ceny nabycia robót i materia∏ów budowlanych;
5) pokrycie ceny nabycia wartoÊci niematerialnych
i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub
z zakresu organizacji i zarzàdzania, je˝eli wartoÊci
niematerialne i prawne spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie na cele projektu obj´tego wsparciem,
b) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z odr´bnymi przepisami,
c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych,
d) b´dà stanowiç aktywa koordynatora powiàzania kooperacyjnego, który otrzyma∏ wsparcie,
przez co najmniej 5 lat od dnia zakoƒczenia realizacji projektu;
6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej aktywów lub wartoÊci niematerialnych i prawnych przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu prowadzàcej do przeniesienia w∏asnoÊci
tych aktywów lub wartoÊci na korzystajàcego,
z wy∏àczeniem leasingu zwrotnego;
7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej gruntów, budynków i budowli przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, pod warunkiem, ˝e umowa leasingu
b´dzie zawarta na okres co najmniej 5 lat.

2) pokrycie kosztów przeniesienia prawa w∏asnoÊci
budynku lub budowli pod warunkiem, ˝e:

3. Nabywane aktywa mogà byç aktywami u˝ywanymi pod warunkiem, ˝e:

a) nieruchomoÊç jest niezb´dna do realizacji projektu,

1) cena u˝ywanych aktywów nie przekracza ich wartoÊci rynkowej okreÊlonej na dzieƒ nabycia i jest
ni˝sza od ceny podobnych, nowych aktywów;

b) koordynator powiàzania kooperacyjnego przedstawi opini´ rzeczoznawcy majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia nie przekracza
wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci okreÊlonej na
dzieƒ nabycia,
c) koordynator powiàzania kooperacyjnego przedstawi opini´ rzeczoznawcy budowlanego potwierdzajàcà, ˝e nieruchomoÊç mo˝e byç u˝ywana w okreÊlonym celu, zgodnym z celami
projektu obj´tego wsparciem, lub okreÊlajàcà
zakres niezb´dnych zmian lub ulepszeƒ,
d) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
nieruchomoÊç nie by∏a nabyta z wykorzystaniem Êrodków publicznych krajowych lub pochodzàcych z funduszy Unii Europejskiej,
e) nieruchomoÊç b´dzie u˝ywana wy∏àcznie zgodnie z celami projektu obj´tego wsparciem;

2) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊlajàce zbywc´ aktywów, miejsce i dat´ ich zakupu;
3) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu nie
zosta∏y one nabyte z wykorzystaniem Êrodków publicznych.
4. ¸àczna wartoÊç wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
4 i 7, mo˝e wynosiç do 40 % ca∏kowitych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem w zakresie
inwestycji, ale jednak nie wi´cej ni˝ 3 miliony z∏otych.
5. WielkoÊç wsparcia na rozwój powiàzania kooperacyjnego w zakresie wydatków, o których mowa
w ust. 2, mo˝e wynosiç do 100 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem.
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§ 29. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego
w zakresie pokrycia kosztów osobowych i administracyjnych sà wydatki poniesione po dniu z∏o˝enia
wniosku o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego
w umowie o udzielenie wsparcia, nie d∏u˝ej jednak ni˝
w okresie 3 lat, na pokrycie kosztów zwiàzanych z:
1) dzia∏aniami marketingowymi podejmowanymi w celu pozyskiwania nowych podmiotów do udzia∏u
w powiàzaniu kooperacyjnym;
2) zarzàdzaniem i utrzymaniem ogólnodost´pnego
zaplecza technicznego powiàzania kooperacyjnego;
3) organizacjà programów szkoleniowych, warsztatów lub konferencji w celu wspierania procesu
dzielenia si´ wiedzà oraz tworzenia sieci powiàzaƒ
pomi´dzy uczestnikami powiàzania kooperacyjnego.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego
w zakresie kosztów osobowych i administracyjnych
zalicza si´ wydatki na:
1) wynagrodzenia wraz z pozap∏acowymi kosztami
pracy, w tym sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu obj´tego wsparciem oraz
osób zarzàdzajàcych tym projektem;
2) podró˝e s∏u˝bowe osób uczestniczàcych w realizacji projektu, wed∏ug stawek okreÊlonych w przepisach o wysokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej;
3) zakup us∏ug, w szczególnoÊci transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych,
pod warunkiem, ˝e ich stawki odpowiadajà powszechnie stosowanym na rynku;
4) najem i u˝ytkowanie pomieszczeƒ;

Poz. 414

4. ¸àczna wartoÊç wydatków na pokrycie kosztów
osobowych i administracyjnych, o których mowa
w ust. 2, nie mo˝e przekroczyç 5 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem na
rozwój powiàzania kooperacyjnego.
§ 30. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego
w zakresie zakupu us∏ug doradczych sà wydatki poniesione po dniu z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia
do dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego
w zakresie zakupu us∏ug doradczych zalicza si´ wydatki na zakup us∏ug doradczych zwiàzanych z realizacjà
projektu rozwoju powiàzania kooperacyjnego przeznaczonych dla koordynatora i pozosta∏ych uczestników powiàzania kooperacyjnego. Wydatki na zakup
przez koordynatora powiàzania kooperacyjnego us∏ug
doradczych w zakresie opracowania planu rozwoju
i ekspansji powiàzania kooperacyjnego mogà byç ponoszone od dnia 1 stycznia 2008 r.
3. IntensywnoÊç wsparcia na rozwój powiàzania
kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup us∏ug
doradczych zwiàzanych z realizacjà projektu dla
uczestników powiàzania kooperacyjnego innych ni˝
koordynator powiàzania kooperacyjnego nie mo˝e
przekroczyç 50 % tych wydatków, przy czym us∏ugi te
nie mogà stanowiç elementu sta∏ej lub okresowej
dzia∏alnoÊci uczestnika powiàzania kooperacyjnego
lub byç zwiàzane z bie˝àcymi wydatkami operacyjnymi tego uczestnika.
4. WielkoÊç wsparcia na rozwój powiàzania kooperacyjnego w zakresie wydatków na zakup us∏ug doradczych dla koordynatora powiàzania kooperacyjnego
mo˝e wynosiç do 100 % tych wydatków.
§ 31. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego
w zakresie szkoleƒ sà wydatki poniesione po dniu z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie wsparcia.

5) zakup materia∏ów biurowych i eksploatacyjnych;
6) remonty, naprawy lub adaptacj´ pomieszczeƒ;
7) u˝ytkowanie, remonty lub naprawy Êrodków trwa∏ych lub wyposa˝enia;
8) t∏umaczenia i druk materia∏ów oraz publikacji;
9) obs∏ug´ ksi´gowà, us∏ugi prawnicze, bankowe.
3. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w ust. 2, nie zalicza si´
kosztów pokrytych ze Êrodków pochodzàcych z innych
êróde∏, w szczególnoÊci z op∏at pobranych przez koordynatora powiàzania kooperacyjnego za korzystanie
z us∏ug innych ni˝ us∏ugi doradcze, materia∏ów, wartoÊci niematerialnych i prawnych, Êrodków trwa∏ych lub
wyposa˝enia.

2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego
w zakresie szkoleƒ zalicza si´ wydatki na zakup szkoleƒ specjalistycznych, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem na rozwój powiàzania kooperacyjnego, w tym wydatki na:
1) kadr´ szkoleniowà;
2) podró˝e kadry szkoleniowej i osób szkolonych;
3) inne wydatki bie˝àce, w tym na materia∏y i dostawy;
4) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia wy∏àcznie
w zakresie, w jakim sà one wykorzystywane do realizacji szkolenia;
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5) doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowanego szkolenia;

2) procesu transferu technologii obejmujàcego w szczególnoÊci:

6) wynagrodzenia uczestników szkoleƒ wraz z pozap∏acowymi kosztami pracy, w tym sk∏adkami na
ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, obliczone za
czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do
wysokoÊci sumy kwot pozosta∏ych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem okreÊlonych
w pkt 1—5.

a) przygotowanie oferty lub zapytania o technologi´,

3. IntensywnoÊç wsparcia na rozwój powiàzania
kooperacyjnego w cz´Êci dotyczàcej szkoleƒ specjalistycznych dla uczestników powiàzania kooperacyjnego nie mo˝e przekroczyç:
1) 45 % wydatków ponoszonych przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´ na
szkolenia;
2) 35 % wydatków ponoszonych przez przedsi´biorc´ innego ni˝ okreÊlony w pkt 1 na szkolenia.
4. IntensywnoÊç pomocy okreÊlonà w ust. 3 zwi´ksza si´ o 10 punktów procentowych, je˝eli szkolenie
jest przeznaczone dla pracowników w gorszym po∏o˝eniu.
5. Przedsi´biorca wnosi wk∏ad w∏asny w wysokoÊci stanowiàcej dope∏nienie do 100 % wydatków na
pokrycie kosztów szkoleƒ, o których mowa w ust. 2,
wynikajàcej z intensywnoÊci pomocy publicznej okreÊlonej w ust. 3 i 4.
6. Maksymalna kwota wsparcia na jeden projekt
rozwoju powiàzania kooperacyjnego wynosi:
1) 20 milionów z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 28 ust. 2;
2) 400 tysi´cy z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wydatków,
o których mowa w § 30 ust. 2;
3) 1 milion z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wydatków,
o których mowa w ust. 2.
Rozdzia∏ 9
Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz innowacyjnoÊci
wsparcia na us∏ugi proinnowacyjne
oraz wzmocnienie potencja∏u instytucji i wspólnych
przedsi´wzi´ç w ramach dzia∏ania 5.2 Wspieranie
instytucji otoczenia biznesu Êwiadczàcych us∏ugi
proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu
ponadregionalnym Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 32. 1. Agencja mo˝e udzieliç podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz innowacyjnoÊci wsparcia na us∏ugi
proinnowacyjne z przeznaczeniem na Êwiadczenie
us∏ug doradczych o charakterze proinnowacyjnym dotyczàcych:
1) przeprowadzenia audytu technologicznego polegajàcego na ocenie potencja∏u i potrzeb technologicznych przedsi´biorcy, mo˝liwoÊci i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub us∏ug;

b) wprowadzenie oferty lub zapytania o technologi´ do bazy danych Krajowej Sieci Innowacji,
c) przeglàd profili dostawców lub odbiorców technologii umieszczonych w bazie danych Krajowej Sieci Innowacji,
d) nawiàzanie kontaktu z dostawcà lub odbiorcà
technologii,
e) pomoc doradczà we wdra˝aniu technologii lub
pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy
pomi´dzy odbiorcà a dostawcà technologii,
f) monitorowanie wdra˝ania technologii lub realizacji umowy.
2. Wsparcie na us∏ugi proinnowacyjne mo˝e byç
udzielone podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz innowacyjnoÊci, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) jest zarejestrowany w Krajowym Systemie Us∏ug
dla Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw w zakresie us∏ug doradczych o charakterze proinnowacyjnym, zwanym dalej „oÊrodkiem KSI”;
2) zobowià˝e si´ do:
a) nieodp∏atnego Êwiadczenia us∏ug obj´tych
wsparciem na rzecz przedsi´biorców,
b) wykorzystania, w okresie realizacji projektu obj´tego wsparciem, towarów, wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz us∏ug zakupionych ze
Êrodków wsparcia wy∏àcznie w celach zwiàzanych z jego realizacjà,
c) zwrotu do Agencji w terminie okreÊlonym
w umowie o udzielenie wsparcia, ale nie póêniej ni˝ w okresie 6 miesi´cy od dnia zakoƒczenia realizacji projektu, kwoty stanowiàcej ró˝nic´ pomi´dzy otrzymanà kwotà wsparcia
na us∏ugi proinnowacyjne a sumà pomocy
de minimis udzielonej przedsi´biorcom, przy
czym przy ustalaniu kwoty do zwrotu uwzgl´dnia si´ zmian´ wartoÊci pieniàdza w czasie,
d) prowadzenia odr´bnej ewidencji ksi´gowej dla
projektu obj´tego wsparciem.
3. ZaÊwiadczenie o pomocy de minimis udzielanej
w ramach wsparcia na us∏ugi proinnowacyjne wydaje
przedsi´biorcom podmiot dzia∏ajàcy na rzecz innowacyjnoÊci.
§ 33. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na us∏ugi proinnowacyjne sà wydatki poniesione po dniu z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie
wsparcia.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na us∏ugi proinnowacyjne zalicza si´ wydatki na:
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1) wynagrodzenia wraz z pozap∏acowymi kosztami
pracy, w tym sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu, w tym osób zarzàdzajàcych projektem;

15) audyt finansowy dotyczàcy wydatków, o których
mowa w pkt 1—14, pod warunkiem, ˝e b´dzie dokonywany przez bieg∏ych rewidentów, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku us∏ug audytorskich.

2) podró˝e s∏u˝bowe osób uczestniczàcych w Êwiadczeniu us∏ug proinnowacyjnych, wed∏ug stawek
okreÊlonych w przepisach o wysokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej;

3. WielkoÊç wsparcia na us∏ugi proinnowacyjne
mo˝e wynosiç do 100 % wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem.

3) zakup nowego sprz´tu wraz z kosztami jego ubezpieczenia oraz wyposa˝enia biurowego, materia∏ów biurowych i eksploatacyjnych, oprogramowania i licencji oraz innych, niezb´dnych do Êwiadczenia us∏ug proinnowacyjnych wartoÊci niematerialnych i prawnych;
4) zakup us∏ug, w szczególnoÊci transportowych,
telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych,
pod warunkiem, ˝e ich stawki odpowiadajà powszechnie stosowanym na rynku;
5) najem i u˝ytkowanie pomieszczeƒ;
6) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich u˝ywania na potrzeby projektu obj´tego wsparciem;
7) remonty, naprawy lub adaptacj´ pomieszczeƒ;
8) t∏umaczenia i druk materia∏ów oraz ich publikacj´;
9) dzia∏ania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, ˝e w tych dzia∏aniach jest przekazywana informacja, i˝ Êwiadczone us∏ugi proinnowacyjne sà
realizowane z udzia∏em wsparcia pochodzàcego
z bud˝etu Unii Europejskiej;
10) obs∏ug´ ksi´gowà i us∏ugi prawnicze oraz doradcze i eksperckie;
11) pokrycie kosztów uczestnictwa w mi´dzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu Êwiadczàcych us∏ugi o podobnym charakterze obejmujàce: sk∏adki cz∏onkowskie, koszty dost´pu do mi´dzynarodowych baz danych, koszty udzia∏u w spotkaniach sieci mi´dzynarodowych;
12) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
i wartoÊci niematerialnych i prawnych przez korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy
leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej
z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do
dnia zakoƒczenia realizacji projektu;
13) pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia prawid∏owej realizacji umowy o udzielenie wsparcia;
14) pokrycie kosztów administracyjnych lub ogólnozak∏adowych w wysokoÊci nieprzekraczajàcej
10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem, o których mowa w pkt 1—13;

4. IntensywnoÊç wsparcia dla przedsi´biorców z tytu∏u us∏ug doradczych Êwiadczonych przez podmioty
dzia∏ajàce na rzecz innowacyjnoÊci, na ich rzecz, w ramach wsparcia na us∏ugi proinnowacyjne mo˝e wynosiç do 100 % wydatków poniesionych na te us∏ugi.
§ 34. 1. Agencja mo˝e udzieliç podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz innowacyjnoÊci lub co najmniej trzem
takim podmiotom dzia∏ajàcym wspólnie wsparcia na
wzmocnienie potencja∏u instytucji i wspólnych przedsi´wzi´ç z przeznaczeniem na:
1) opracowanie i wdro˝enie us∏ugi nowej dla wnioskodawcy lub nowego zakresu us∏ugi o charakterze proinnowacyjnym obejmujàce:
a) przeprowadzenie badania rynku pod kàtem
zapotrzebowania przedsi´biorców na projektowanà us∏ug´,
b) opracowanie za∏o˝eƒ realizacji us∏ugi,
c) w∏aÊciwe wdro˝enie us∏ugi;
2) dofinansowanie Êwiadczenia us∏ug proinnowacyjnych dla przedsi´biorców;
3) podejmowanie wspólnych przedsi´wzi´ç przez instytucje skupione w sieciach;
4) dofinansowanie budowy i rozwoju systemu informatycznego obejmujàcego informacj´ o innowacjach, obs∏ugujàcego jednostk´ koordynujàcà
dzia∏alnoÊç sieci.
2. Wsparcie na wzmocnienie potencja∏u instytucji
i wspólnych przedsi´wzi´ç mo˝e byç udzielone podmiotom, o których mowa w ust. 1, z których ka˝dy
spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) nie dzia∏a w celu osiàgni´cia zysku lub przeznacza
zysk na cele zgodne z zadaniami realizowanymi
przez Agencj´;
2) Êwiadczy us∏ugi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsi´biorców;
3) posiada wdro˝ony i zweryfikowany standard krajowy w zakresie Êwiadczenia us∏ug doradczych
o charakterze proinnowacyjnym oraz w zakresie
zapewnienia odpowiedniego potencja∏u organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego podmiotu,
przy czym ilekroç jest mowa o standardzie krajowym, rozumie si´ przez to standard, o którym mowa w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego
Systemu Us∏ug dla Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstw (Dz. U. Nr 27, poz. 221) lub równowa˝ny;
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4) posiada udokumentowane doÊwiadczenie w Êwiadczeniu us∏ug o charakterze proinnowacyjnym;
5) nale˝y do sieci instytucji otoczenia przedsi´biorstw o znaczeniu ponadregionalnym lub jest
podmiotem o ogólnokrajowym zasi´gu dzia∏ania;
6) zapewnia udzia∏ konsultantów, których kwalifikacje i doÊwiadczenie gwarantujà wysokà jakoÊç
Êwiadczonych us∏ug o charakterze proinnowacyjnym;
7) zobowià˝e si´ do:
a) nieodp∏atnego Êwiadczenia us∏ug obj´tych
wsparciem na rzecz przedsi´biorców,
b) wykorzystania, w okresie realizacji projektu obj´tego wsparciem, towarów, wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz us∏ug nabytych ze
Êrodków wsparcia wy∏àcznie w celach zwiàzanych z jego realizacjà,
c) prowadzenia odr´bnej ewidencji ksi´gowej dla
projektu obj´tego wsparciem.

Poz. 414

1) wynagrodzenia wraz z pozap∏acowymi kosztami
pracy, w tym sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu oraz osób zarzàdzajàcych
projektem;
2) podró˝e s∏u˝bowe osób uczestniczàcych w realizacji projektu, wed∏ug stawek okreÊlonych w przepisach o wysokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej;
3) zakup materia∏ów biurowych i eksploatacyjnych;
4) zakup us∏ug, w szczególnoÊci transportowych,
telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych,
pod warunkiem, ˝e ich stawki odpowiadajà powszechnie stosowanym na rynku;
5) najem i u˝ytkowanie pomieszczeƒ;
6) pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich u˝ywania na potrzeby projektu obj´tego wsparciem;

3. Wsparcie na dzia∏ania okreÊlone w ust. 1
pkt 2—4 mo˝e byç udzielone tylko ∏àcznie ze wsparciem okreÊlonym w ust. 1 pkt 1.

7) remonty, naprawy lub adaptacj´ pomieszczeƒ;

4. Podmiot, który otrzyma∏ wsparcie na wzmocnienie potencja∏u instytucji i wspólnych przedsi´wzi´ç,
mo˝e realizowaç projekt obj´ty wsparciem wspólnie
z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku
o udzielenie wsparcia, które spe∏niajà warunki wymienione w ust. 2. Wydatki ponoszone przez te podmioty
w ramach realizowanego projektu kwalifikujà si´ do
obj´cia wsparciem na wzmocnienie potencja∏u instytucji i wspólnych przedsi´wzi´ç.

9) dzia∏ania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, ˝e w tych dzia∏aniach jest przekazywana informacja, i˝ projekt jest realizowany z udzia∏em
wsparcia pochodzàcego z bud˝etu Unii Europejskiej;

5. ZaÊwiadczenie o pomocy de minimis udzielanej
w ramach wsparcia na wzmocnienie potencja∏u instytucji i wspólnych przedsi´wzi´ç wydaje przedsi´biorcom podmiot, który otrzyma∏ wsparcie na wzmocnienie potencja∏u instytucji i wspólnych przedsi´wzi´ç,
lub podmiot realizujàcy wspólnie z nim projekt, zgodnie z ust. 4.
6. Podmioty, o których mowa w ust. 1, które
wspólnie ubiegajà si´ o udzielenie wsparcia na
wzmocnienie potencja∏u instytucji i wspólnych przedsi´wzi´ç, ustanawiajà pe∏nomocnika do reprezentowania ich w post´powaniu o udzielenie wsparcia, zawarcia umowy o udzielenie wsparcia i koordynowania
realizacji tej umowy.
§ 35. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na wzmocnienie potencja∏u instytucji
i wspólnych przedsi´wzi´ç sà wydatki poniesione po
dniu z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia
okreÊlonego w umowie o udzielenie wsparcia.
2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na wzmocnienie potencja∏u instytucji
i wspólnych przedsi´wzi´ç zalicza si´ wydatki poniesione na:

8) t∏umaczenia i druk materia∏ów oraz ich publikacj´;

10) obs∏ug´ ksi´gowà i us∏ugi prawnicze oraz doradcze i eksperckie;
11) pokrycie kosztów uczestnictwa w mi´dzynarodowych sieciach instytucji otoczenia biznesu Êwiadczàcych us∏ugi o podobnym profilu obejmujàce:
sk∏adki cz∏onkowskie, koszty dost´pu do mi´dzynarodowych baz danych, koszty udzia∏u i organizacji spotkaƒ sieci mi´dzynarodowych;
12) pokrycie kosztów ustanowienia zabezpieczenia
prawid∏owej realizacji umowy o udzielenie wsparcia;
13) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych przez
korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u
umowy leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu;
14) pokrycie kosztów szkoleƒ pracowników, które sà
niezb´dne do realizacji projektu, w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których
mowa w pkt 1—13;
15) audyt finansowy dotyczàcy wydatków, o których
mowa w pkt 1—14, pod warunkiem, ˝e b´dzie dokonywany przez bieg∏ych rewidentów, a cena audytu odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku us∏ug audytorskich.
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3. WielkoÊç wsparcia na wzmocnienie potencja∏u
instytucji i wspólnych przedsi´wzi´ç mo˝e wynosiç
do 100 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem.
4. IntensywnoÊç wsparcia dla przedsi´biorców
z tytu∏u us∏ug o charakterze proinnowacyjnym Êwiadczonych na ich rzecz przez podmioty, o których mowa
w § 34 ust. 2, w ramach wsparcia na wzmocnienie potencja∏u instytucji i wspólnych przedsi´wzi´ç nie mo˝e przekroczyç 100 % wydatków poniesionych na te
us∏ugi.
Rozdzia∏ 10
Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
wsparcia mikroprzedsi´biorcom, ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorcom na uzyskanie i realizacj´ ochrony
w∏asnoÊci przemys∏owej oraz podmiotom
dzia∏ajàcym na rzecz rozwoju gospodarczego
lub podmiotom dzia∏ajàcym na rzecz innowacyjnoÊci
na popularyzacj´ wiedzy w zakresie w∏asnoÊci
intelektualnej w ramach dzia∏ania 5.4 Zarzàdzanie
w∏asnoÊcià intelektualnà Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 36. 1. Agencja mo˝e udzieliç mikroprzedsi´biorcy,
ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy majàcemu siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— wsparcia na uzyskanie ochrony prawa w∏asnoÊci
przemys∏owej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
1) przygotowania zg∏oszenia wynalazku, wzoru u˝ytkowego lub wzoru przemys∏owego przez zawodowego pe∏nomocnika, który zgodnie z przepisami
obowiàzujàcymi w danym kraju jest uprawniony
do wyst´powania przed w∏aÊciwym organem
ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej;
2) zg∏oszenia wynalazku, wzoru u˝ytkowego lub wzoru przemys∏owego do w∏aÊciwego organu w celu
uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe,
regionalne lub mi´dzynarodowe organy ochrony
w∏asnoÊci przemys∏owej.
2. Wsparcie na uzyskanie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej nie mo˝e byç udzielone z przeznaczeniem na
pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 4, bezpoÊrednio zwiàzanych z dokonaniem zg∏oszenia wynalazku, wzoru u˝ytkowego lub wzoru przemys∏owego:
1) do Urz´du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
w celu uzyskania ochrony wy∏àcznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy lub wzór przemys∏owy powsta∏ w wyniku badaƒ podstawowych.
3. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na uzyskanie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej sà wydatki poniesione przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´ po dniu
z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie wsparcia.
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4. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na uzyskanie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej zalicza si´ wydatki na:
1) op∏aty urz´dowe wnoszone przez zg∏aszajàcego na
kolejnych etapach post´powania w sprawie zg∏oszenia wynalazku lub wzoru u˝ytkowego na podstawie Uk∏adu o wspó∏pracy patentowej, sporzàdzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,
poprawionego dnia 2 paêdziernika 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. (Dz. U. z 1991 r.
Nr 70, poz. 303);
2) op∏aty urz´dowe wnoszone przez zg∏aszajàcego na
kolejnych etapach post´powania w sprawie zg∏oszenia wynalazku w procedurze mi´dzynarodowej
na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów
europejskich (Konwencji o patencie europejskim),
sporzàdzonej w Monachium dnia 5 paêdziernika
1973 r., zmienionej aktem zmieniajàcym artyku∏ 63
Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji
Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia
1994 r., 20 paêdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r.
oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protoko∏ami stanowiàcymi jej integralnà cz´Êç (Dz. U. z 2004 r. Nr 79,
poz. 737 oraz z 2007 r. Nr 236, poz. 1736);
3) op∏aty urz´dowe wnoszone przez zg∏aszajàcego na
kolejnych etapach post´powania w sprawie zg∏oszenia wzoru wspólnotowego na podstawie rozporzàdzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych
(Dz. Urz. WE L 3 z 05.01.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 142);
4) op∏aty urz´dowe wnoszone przez zg∏aszajàcego na
kolejnych etapach post´powania w sprawie zg∏oszenia wynalazku w urz´dach krajowych;
5) op∏aty urz´dowe wnoszone przez zg∏aszajàcego na
kolejnych etapach post´powania w sprawie zg∏oszenia wzoru u˝ytkowego w urz´dach krajowych;
6) op∏aty urz´dowe wnoszone przez zg∏aszajàcego na
kolejnych etapach post´powania w sprawie zg∏oszenia wzoru przemys∏owego w urz´dach krajowych;
7) pokrycie kosztów obs∏ugi zawodowego pe∏nomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmujàcych
przygotowanie dokumentacji zg∏oszeniowej wynalazku, wzoru u˝ytkowego lub wzoru przemys∏owego oraz reprezentacj´ przed organem ochrony
w∏asnoÊci przemys∏owej;
8) pokrycie kosztów t∏umaczenia, w tym t∏umaczenia
przysi´g∏ego, dokumentacji niezb´dnej do zg∏oszenia wynalazku, wzoru u˝ytkowego lub wzoru
przemys∏owego;
9) pokrycie kosztów t∏umaczenia przysi´g∏ego dokumentacji na j´zyk polski.
5. Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 2 tysiàce z∏otych ani nie mo˝e przekroczyç 400 tysi´cy z∏otych.
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6. IntensywnoÊç wsparcia na uzyskanie ochrony
w∏asnoÊci przemys∏owej nie mo˝e przekroczyç:
1) 70 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w ust. 4, je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy lub wzór przemys∏owy powsta∏ w wyniku prowadzonych badaƒ przemys∏owych;
2) 45 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w ust. 4, je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy lub wzór przemys∏owy powsta∏ w wyniku prowadzonych prac rozwojowych.
§ 37. 1. Agencja mo˝e udzieliç mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy majàcemu
siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a w przypadku mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
— wsparcia na pokrycie kosztów realizacji ochrony
w∏asnoÊci przemys∏owej zwiàzanej z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, zwanego dalej „wsparciem na
realizacj´ ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiàzanych z wszcz´ciem i prowadzeniem post´powania w zakresie:
1) uniewa˝nienia patentu, prawa ochronnego na
wzór u˝ytkowy albo prawa z rejestracji;
2) stwierdzenia wygaÊni´cia patentu, prawa ochronnego na wzór u˝ytkowy albo prawa z rejestracji.
2. Wsparcie na realizacj´ ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej nie mo˝e byç udzielone na realizacj´ ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej, je˝eli wynalazek, wzór
u˝ytkowy lub wzór przemys∏owy powsta∏ w wyniku
badaƒ podstawowych.

Poz. 414

5. Kwota wsparcia na realizacj´ ochrony w∏asnoÊci
przemys∏owej nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 2 tysiàce z∏otych ani nie mo˝e przekroczyç 400 tysi´cy z∏otych.
6. IntensywnoÊç wsparcia na realizacj´ ochrony
w∏asnoÊci przemys∏owej nie mo˝e przekroczyç
45 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa w ust. 4.
§ 38. 1. Agencja mo˝e udzieliç podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz innowacyjnoÊci wsparcia
na popularyzacj´ wiedzy w zakresie metod, mo˝liwoÊci oraz korzyÊci wynikajàcych z ochrony w∏asnoÊci
intelektualnej w przedsi´biorstwach, zwanego dalej
„wsparciem na popularyzacj´ wiedzy w zakresie w∏asnoÊci intelektualnej”.
2. Wsparcie na popularyzacj´ wiedzy w zakresie
w∏asnoÊci intelektualnej mo˝e zostaç udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) nie dzia∏a w celu osiàgni´cia zysku lub przeznacza
zysk na cele zwiàzane z zadaniami realizowanymi
przez Agencj´;
2) posiada niezb´dny potencja∏ finansowy, techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz doÊwiadczenie
w zakresie Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z popularyzacjà wiedzy w zakresie metod, mo˝liwoÊci
oraz korzyÊci wynikajàcych z ochrony w∏asnoÊci
intelektualnej w przedsi´biorstwach;
3) zapewnia Êwiadczenie us∏ug obj´tych wsparciem
przez osoby posiadajàce niezb´dne kwalifikacje
i doÊwiadczenie;
4) zobowià˝e si´ do:

3. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na realizacj´ ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej sà wydatki poniesione przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´ po dniu
z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie wsparcia.

a) zapewnienia przedsi´biorcom równego i bezp∏atnego dost´pu do wyników dzia∏aƒ realizowanych w ramach projektu, w tym seminariów,
konferencji, wartoÊci niematerialnych i prawnych,

4. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na realizacj´ ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej zalicza si´ wydatki na:

b) wykorzystania, w okresie realizacji projektu obj´tego wsparciem, towarów, wartoÊci niematerialnych i prawnych oraz us∏ug zakupionych ze
Êrodków wsparcia wy∏àcznie w celach zwiàzanych z jego realizacjà,

1) pokrycie kosztów zwiàzanych z prowadzeniem post´powania w danej instancji przez zawodowego
pe∏nomocnika, który zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w danym kraju jest uprawniony do wyst´powania przed w∏aÊciwym organem ochrony;
2) op∏aty urz´dowe za wniesienie pism w post´powaniu w danej instancji;
3) pokrycie kosztów t∏umaczenia, w tym t∏umaczenia
przysi´g∏ego, dokumentacji niezb´dnej do prowadzenia post´powania w danej instancji;
4) pokrycie kosztów t∏umaczenia przysi´g∏ego dokumentacji na j´zyk polski.

c) prowadzenia odr´bnej ewidencji ksi´gowej dla
projektu obj´tego wsparciem.
3. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na popularyzacj´ wiedzy w zakresie w∏asnoÊci intelektualnej sà wydatki poniesione od dnia
zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlonego w tej umowie.
4. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na popularyzacj´ wiedzy w zakresie w∏asnoÊci intelektualnej zalicza si´ wydatki na:
1) opracowanie i druk materia∏ów oraz ich publikacj´;
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2) dzia∏ania promocyjne i informacyjne pod warunkiem, ˝e w tych dzia∏aniach jest przekazywana
informacja, i˝ projekt jest realizowany z udzia∏em
wsparcia pochodzàcego z bud˝etu Unii Europejskiej;

Poz. 414

b) przepisów, procedur, ustalonych zwyczajów
i zasad warunkujàcych dost´p towaru, us∏ugi
lub kapita∏u do wybranego rynku, w tym do
JRE lub rynku paƒstw trzecich,

3) najem pomieszczeƒ wraz z wyposa˝eniem w celach bezpoÊrednio zwiàzanych z organizacjà konferencji, seminariów i warsztatów;

c) dost´pnych instrumentów wsparcia finansowego dla eksportera lub sprzedajàcego us∏ugi lub
towary na JRE, w tym spraw ubezpieczeniowych zwiàzanych z eksportem, oraz

4) wy˝ywienie uczestników konferencji, seminariów
i warsztatów;

2) na co najmniej jedno spoÊród nast´pujàcych dzia∏aƒ:

5) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych przez
korzystajàcego, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u
umowy leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu;

a) wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,

6) zakup wartoÊci niematerialnych i prawnych i us∏ug
zwiàzanych z przygotowaniem, rozbudowà lub
utrzymaniem portalu lub platformy internetowej;
7) wynagrodzenia wraz z pozap∏acowymi kosztami
pracy, w tym sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne, osób zaanga˝owanych bezpoÊrednio w realizacj´ projektu oraz osób zarzàdzajàcych
tym projektem;
8) podró˝e s∏u˝bowe osób uczestniczàcych w realizacji projektu, wed∏ug stawek okreÊlonych w przepisach o wysokoÊci oraz warunkach ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej.
5. Kwota wsparcia na popularyzacj´ wiedzy w zakresie w∏asnoÊci intelektualnej nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
200 tysi´cy z∏otych ani nie mo˝e przekroczyç 2 milionów z∏otych.
6. WielkoÊç wsparcia na popularyzacj´ wiedzy
w zakresie w∏asnoÊci intelektualnej mo˝e wynosiç
do 100 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem.
Rozdzia∏ 11
Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu
przedsi´biorcy wsparcia na udzia∏ w programie
„Paszport do eksportu” w ramach dzia∏ania
6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 39. 1. Agencja mo˝e udzieliç mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy wsparcia
na udzia∏ w programie „Paszport do eksportu” z przeznaczeniem na:
1) doradztwo w zakresie:
a) wyboru rynku docelowego dzia∏alnoÊci eksportowej lub sprzeda˝y na Jednolitym Rynku Europejskim, zwanym dalej „JRE” (wewnàtrzwspólnotowych dostaw towarów),

b) udzia∏ w imprezach targowo-wystawienniczych
w charakterze wystawcy,
c) udzia∏ w bran˝owych misjach gospodarczych
za granicà majàcych na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,
d) uzyskanie niezb´dnych dokumentów uprawniajàcych do wprowadzenia towarów lub us∏ug
na wybrany rynek zagraniczny.
2. Wsparcie na udzia∏ w programie „Paszport do
eksportu” mo˝e byç udzielone mikroprzedsi´biorcy,
ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy, który ∏àcznie
spe∏nia nast´pujàce warunki:
1) w ostatnim zakoƒczonym roku obrotowym przed
z∏o˝eniem wniosku o udzielenie wsparcia posiada∏
udzia∏ eksportu lub sprzeda˝y na JRE w ca∏kowitej
sprzeda˝y nie wi´kszy ni˝:
a) 30 % — w przypadku mikroprzedsi´biorcy,
b) 25 % — w przypadku ma∏ego przedsi´biorcy,
c) 20 % — w przypadku Êredniego przedsi´biorcy;
2) posiada potencja∏ rozwijania i prowadzenia transakcji eksportowych lub sprzeda˝y na JRE wynikajàcy z za∏àczonego do wniosku kwestionariusza zawierajàcego podstawowe informacje dotyczàce
wnioskodawcy, przy czym kwestionariusz ten stanowi podstaw´ do zakwalifikowania przedsi´biorcy do programu „Paszport do eksportu”;
3) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà i ma siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego
przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà — miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 40. Okres realizacji projektu obj´tego wsparciem
na udzia∏ w programie „Paszport do eksportu” nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 24 miesiàce.
§ 41. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na udzia∏ w programie „Paszport do eksportu” sà wydatki poniesione po dniu otrzymania
przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub Êredniego
przedsi´biorc´ potwierdzenia kwalifikowalnoÊci do tego programu do dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie wsparcia.
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2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na udzia∏ w programie „Paszport do eksportu” zalicza si´ wydatki na pokrycie kosztów:
1) doradztwa w zakresie okreÊlonym w § 39 ust. 1
pkt 1 udzielanego przez jednà z instytucji doradczych wybranych przez Agencj´ w konkursie;
2) wyszukiwania i doboru partnerów na rynku docelowym obejmujàce:
a) zakup baz danych,
b) koszt zlecenia przeprowadzenia lub zakupu wyników badaƒ marketingowych dla rynku docelowego wybranego w ramach projektu,
c) opracowanie i produkcj´ materia∏ów promocyjnych,
d) organizacj´ spotkaƒ, prezentacji, wystaw i pokazów poza siedzibà partnera,
e) koszty przejazdu i zakwaterowania dwóch
przedstawicieli przedsi´biorcy oraz jednego
przedstawiciela firmy doradczej, poniesione
zgodnie z przepisami rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia
2002 r. w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju
(Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199,
poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz
z 2005 r. Nr 186, poz. 1555), z wy∏àczeniem
kosztów transportu lokalnego,
f) wynagrodzenie t∏umacza,
g) us∏ugi doradcze Êwiadczone przez wybranà,
wskazanà we wniosku o dofinansowanie firm´
doradczà zobowiàzanà do opracowania i przekazania przedsi´biorcy szczegó∏owego raportu
z przeprowadzonych dzia∏aƒ,
h) obs∏ug´ technicznà przedsi´wzi´cia, w tym
wynaj´cie powierzchni ekspozycyjnych, projekt
i wykonanie zabudowy ekspozycyjnej, koszty
eksploatacyjne, wynaj´cie sali konferencyjnej;
3) uczestnictwa w imprezach targowo-wystawienniczych na rynku docelowym obejmujàce:
a) zakup baz danych,
b) wynaj´cie i zabudow´ powierzchni wystawienniczej,
c) obs∏ug´ technicznà,
d) wynagrodzenie t∏umacza,
e) transport eksponatów wraz z ubezpieczeniem,
odprawà celnà i kosztami spedycji,
f) koszty przejazdu i zakwaterowania dwóch
przedstawicieli przedsi´biorcy uczestniczàcych
w targach, poniesione zgodnie z przepisami
rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
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wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
poza granicami kraju, z wy∏àczeniem kosztów
transportu lokalnego,

g) wpis do katalogu targowego i op∏at´ rejestracyjnà,
h) promocj´ projektu zgodnie z rozporzàdzeniem
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajàcym szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiajàcego przepisy ogólne
dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci oraz rozporzàdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz.
WE L 371 z 27.12.2006, str. 1);
4) zwiàzanych z uczestnictwem w misji gospodarczej
na rynek docelowy obejmujàcych:
a) koszty przejazdu i zakwaterowania jednego
przedstawiciela przedsi´biorcy uczestniczàcego w misji, poniesione zgodnie z przepisami
rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
poza granicami kraju, z wy∏àczeniem kosztów
transportu lokalnego,
b) bilet wst´pu w celu zwiedzenia targów zwiàzanych z danà misjà gospodarczà,
c) obs∏ug´ technicznà, w tym wynaj´cie sali konferencyjnej, opraw´ multimedialnà, t∏umaczy,
d) promocj´ projektu zgodnie z rozporzàdzeniem
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajàcym szczegó∏owe zasady wykonania rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiajàcego przepisy ogólne
dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci oraz rozporzàdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
e) wynagrodzenie organizatora misji;
5) przygotowania, produkcji i emisji materia∏ów promocyjnych, w tym zwiàzanych z udzia∏em w imprezie targowo-wystawienniczej lub misji gospodarczej;
6) uzyskania niezb´dnych dokumentów uprawniajàcych do wprowadzenia towarów lub us∏ug na wybrany rynek zagraniczny, obejmujàcych:
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a) zakup us∏ug doradczych,
b) przygotowanie i t∏umaczenie dokumentacji
technicznej,
c) transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysy∏anych do badaƒ
certyfikacyjnych,
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3) kwot´ Êrodków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;
4) poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

d) przeprowadzenie badaƒ certyfikacyjnych,

5) maksymalnà kwot´ dofinansowania projektu, o ile
taka zosta∏a ustalona;

e) wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu,

6) kryteria wyboru projektów;

f) przejazd i zakwaterowanie zagranicznej instytucji certyfikujàcej.

7) termin rozstrzygni´cia konkursu;
8) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;

§ 42. 1. Wsparcie na udzia∏ w programie „Paszport
do eksportu” mo˝e byç udzielone mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy w ramach
jednego projektu:
1) w wysokoÊci do 100 % poniesionych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem w przypadku doradztwa w zakresie okreÊlonym w § 39
ust. 1 pkt 1;
2) w wysokoÊci do 50 % poniesionych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem w przypadku dzia∏aƒ wymienionych w § 39 ust. 1 pkt 2.
2. Kwota wsparcia na udzia∏ w programie „Paszport do eksportu” nie mo˝e przekroczyç 150 tysi´cy
z∏otych na jeden projekt obj´ty wsparciem.
Rozdzia∏ 12
Tryb udzielania wsparcia w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013
§ 43. 1. Agencja w celu wy∏onienia projektów do
wsparcia og∏asza na swojej stronie internetowej konkurs, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r.
Nr 140, poz. 984).
2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, okreÊla:
1) rodzaj projektów podlegajàcych wsparciu;
2) rodzaj podmiotów, które mogà ubiegaç si´ o wsparcie;

9) termin, miejsce i sposób sk∏adania wniosków
o udzielenie wsparcia;
10) wzór umowy o udzielenie wsparcia.
3. Agencja w dniu og∏oszenia konkursu zamieszcza
w dzienniku o zasi´gu ogólnopolskim lub regionalnym informacj´ o konkursie, zawierajàcà co najmniej
elementy okreÊlone w ust. 2 pkt 1—3 oraz wskazanie
adresu strony internetowej, na której zamieszczono
og∏oszenie o konkursie.
4. Agencja udziela wsparcia na podstawie oceny
dokonanej zgodnie z obowiàzujàcymi kryteriami
wed∏ug kolejnoÊci wp∏ywu kompletnych wniosków
o udzielenie wsparcia do Agencji.
5. Agencja og∏asza na swojej stronie internetowej
list´ projektów wy∏onionych do wsparcia oraz pisemnie informuje ka˝dego z wnioskodawców o wynikach
rozpatrzenia jego wniosku.
§ 44. Do post´powania w sprawie udzielenia
wsparcia stosuje si´ art. 29 ust. 4, art. 30 oraz art. 37
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Rozdzia∏ 13
Przepis koƒcowy
§ 45. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.
Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska
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