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Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci po-
mocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 68,
poz. 414) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pomoc finansowa nie mo˝e byç:

1) udzielona mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu
lub Êredniemu przedsi´biorcy, spe∏niajà-
cemu kryteria zagro˝onego przedsi´bior-
cy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznajàcego niektóre ro-
dzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Trak-
tatu (ogólne rozporzàdzenie w sprawie
wy∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „roz-
porzàdzeniem Komisji”;

2) udzielona podmiotowi innemu ni˝ mikro-
przedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´-
biorca, spe∏niajàcemu kryteria podmiotu
w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znaj-
dujàcemu si´ w okresie restrukturyzacji
przeprowadzanej z wykorzystaniem po-

mocy publicznej, w rozumieniu wytycz-
nych wspólnotowych dotyczàcych pomo-
cy paƒstwa w celu ratowania i restruktu-
ryzacji zagro˝onych przedsi´biorstw3);

3) udzielona ani wyp∏acona podmiotowi, na
którym cià˝y obowiàzek zwrotu pomocy,
wynikajàcy z decyzji Komisji Europej-
skiej, uznajàcej pomoc za niezgodnà
z prawem oraz wspólnym rynkiem.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Pomoc finansowa nie mo˝e byç udzielona
na dzia∏alnoÊç w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu
wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu
napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu
treÊci pornograficznych;

4) obrotu materia∏ami wybuchowymi, bro-
nià i amunicjà;

5) gier losowych, zak∏adów wzajemnych,
gier na automatach i gier na automatach
o niskich wygranych;

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu
Êrodków odurzajàcych, substancji psycho-
tropowych lub prekursorów.”,

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udzielanej na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wywo-
zem, tj. pomocy bezpoÊrednio zwiàzanej
z iloÊcià wywo˝onych produktów, tworze-
niem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyj-
nej lub z innymi wydatkami bie˝àcymi zwià-
zanymi z prowadzeniem dzia∏alnoÊci wywo-
zowej;”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia wspar-
ciem poniesione w walucie obcej przelicza
si´ na walut´ polskà po kursie sprzeda˝y za-
stosowanym przez bank dokonujàcy p∏atno-
Êci w dniu jej dokonania.”,

e) w ust. 8:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) inwestycji — nale˝y przez to rozumieç in-
westycj´ w Êrodki trwa∏e lub wartoÊci
niematerialne i prawne, zwiàzanà z two-
rzeniem nowego przedsi´biorstwa, roz-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 2 lutego 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—20132)

———————
1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju regional-
nego jest Instytucjà Zarzàdzajàcà Programem Operacyj-
nym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em admini-
stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013 zosta∏ zaakceptowany decyzjà Komisji Euro-
pejskiej nr K(2007)  z dnia 1 paêdziernika 2007 r. w spra-
wie przyj´cia Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej  z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obj´tego celem
„konwergencja” w Polsce oraz przyj´ty uchwa∏à Rady
Ministrów z dnia 30 paêdziernika 2007 r. w sprawie przy-
j´cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013.

———————
3) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Wytycznych wspól-

notowych dotyczàcych pomocy paƒstwa w celu ratowa-
nia i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).
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budowà istniejàcego przedsi´biorstwa,
dywersyfikacjà produkcji przedsi´bior-
stwa przez wprowadzenie nowych dodat-
kowych produktów lub zasadniczà zmia-
nà dotyczàcà procesu produkcyjnego
w istniejàcym przedsi´biorstwie;”,

— uchyla si´ pkt 6,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) szkoleniu specjalistycznym — nale˝y
przez to rozumieç szkolenie, o którym
mowa w art. 38 pkt 1 rozporzàdzenia Ko-
misji;”,

— uchyla si´ pkt 8,

— pkt 10 i 11 otrzymujà brzmienie:

„10) badaniach przemys∏owych — nale˝y
przez to rozumieç badania przemys∏o-
we, o których mowa w art. 30 pkt 3 roz-
porzàdzenia Komisji;

11) pracach rozwojowych — nale˝y przez to
rozumieç prace rozwojowe, o których
mowa w art. 30 pkt 4 rozporzàdzenia Ko-
misji;”,

— dodaje si´ pkt 12—17 w brzmieniu:

„12) produkcie rolnym — nale˝y przez to ro-
zumieç produkt rolny, o którym mowa
w art. 2 pkt 22 rozporzàdzenia Komisji;

13) przetwarzaniu produktu rolnego — nale-
˝y przez to rozumieç przetwarzanie,
o którym mowa w art. 2 pkt 23 rozporzà-
dzenia Komisji;

14) obrocie produktem rolnym — nale˝y
przez to rozumieç obrót, o którym mowa
w art. 2 pkt 24 rozporzàdzenia Komisji;

15) pracowniku znajdujàcym si´ w szczegól-
nie niekorzystnej sytuacji — nale˝y
przez to rozumieç osob´, która w dniu
rozpocz´cia szkolenia spe∏nia co naj-
mniej jeden z nast´pujàcych warunków:

a) pozostaje bez sta∏ego zatrudnienia za
wynagrodzeniem przez okres ostat-
nich szeÊciu miesi´cy,

b) nie ma wykszta∏cenia ponadgimna-
zjalnego lub zawodowego (na pozio-
mie ISCED 3 Miedzynarodowej Stan-
dardowej Klasyfikacji Kszta∏cenia),

c) ukoƒczy∏a 50 rok ˝ycia,

d) jest osobà samotnie wychowujàcà co
najmniej jedno dziecko w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych, lub samotnie ma-
jàcà na utrzymaniu osob´ zale˝nà
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên.
zm.4)),

e) wykonuje prac´ w bran˝y lub zawo-
dzie, w którym ró˝nica pomi´dzy licz-
bà zatrudnionych kobiet i liczbà za-
trudnionych m´˝czyzn jest o co naj-
mniej 25 % wy˝sza ni˝ przeci´tna ró˝-
nica tych liczb we wszystkich sekto-
rach gospodarki narodowej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, i nale˝y do p∏ci
mniej licznej,

f) jest cz∏onkiem mniejszoÊci etnicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycz-
nia 2005 r. o mniejszoÊciach narodo-
wych i etnicznych oraz o j´zyku regio-
nalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62,
poz. 550), który w celu zwi´kszenia
szans na uzyskanie dost´pu do sta∏e-
go zatrudnienia musi poprawiç znajo-
moÊç j´zyka, uzupe∏niç szkolenia za-
wodowe lub zwi´kszyç doÊwiadcze-
nie zawodowe;

16) pracowniku niepe∏nosprawnym — nale-
˝y przez to rozumieç pracownika, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 20 rozporzàdze-
nia Komisji;

17) ekspansji rynkowej powiàzania koope-
racyjnego — nale˝y przez to rozumieç
rozwój mi´dzynarodowej wspó∏pracy
powiàzania kooperacyjnego z partnera-
mi zagranicznymi oraz podnoszenie
kwalifikacji uczestników powiàzania ko-
operacyjnego.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wsparcie:

1) w zakresie inwestycji dla przedsi´biorców
w ramach dzia∏aƒ:

a) 4.1 Wsparcie wdro˝eƒ wyników prac
B+R,

b) 4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci B+R
przedsi´biorstw oraz wsparcie w zakre-
sie wzornictwa przemys∏owego,

c) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim poten-
cjale innowacyjnym

— stanowi pomoc publicznà i jest udziela-
ne zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w przepisach rozdzia∏u I, art. 13 w rozdzia-
le II oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Komi-
sji;

2) dla mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub
Êrednich przedsi´biorców:

a) w zakresie kosztów praw w∏asnoÊci
przemys∏owej w ramach dzia∏ania 5.4
Zarzàdzanie w∏asnoÊcià intelektualnà
— stanowi pomoc publicznà i jest
udzielane zgodnie z warunkami okreÊ-
lonymi w przepisach rozdzia∏u I,
art. 33 w rozdziale II oraz rozdzia∏u III
rozporzàdzenia Komisji,

b) w zakresie us∏ug doradczych w ramach
dzia∏aƒ:

— 3.3 Tworzenie systemu u∏atwiajàce-
go inwestowanie w MÂP,

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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— 4.1 Wsparcie wdro˝eƒ wyników
prac B+R,

— 4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci
B+R przedsi´biorstw oraz wsparcie
w zakresie wzornictwa przemys∏o-
wego,

— 4.4 Nowe inwestycje o wysokim po-
tencjale innowacyjnym,

— 5.1 Wspieranie rozwoju powiàzaƒ
kooperacyjnych o znaczeniu ponad-
regionalnym

— stanowi pomoc publicznà i jest
udzielane zgodnie z warunkami okreÊ-
lonymi w przepisach rozdzia∏u I, art. 26
w rozdziale II oraz rozdzia∏u III rozpo-
rzàdzenia Komisji;

3) na badania przemys∏owe lub prace rozwo-
jowe w ramach dzia∏ania 1.4 Wsparcie
projektów celowych — stanowi pomoc
publicznà i jest udzielane zgodnie z wa-
runkami okreÊlonymi w przepisach roz-
dzia∏u I, art. 31 w rozdziale II oraz rozdzia-
∏u III rozporzàdzenia Komisji;

4) na szkolenia w ramach dzia∏aƒ:

a) 4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci B+R
przedsi´biorstw oraz wsparcie w zakre-
sie wzornictwa przemys∏owego,

b) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim poten-
cjale innowacyjnym,

c) 5.1 Wspieranie rozwoju powiàzaƒ ko-
operacyjnych o znaczeniu ponadregio-
nalnym

— stanowi pomoc publicznà i jest udzie-
lane zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w przepisach rozdzia∏u I, sekcji 8 rozdzia-
∏u II oraz rozdzia∏u III rozporzàdzenia Ko-
misji.”;

3) po § 2 dodaje si´ § 2a—2d w brzmieniu:

„§ 2a. Agencja informuje beneficjenta pomocy
o numerze referencyjnym programu pomo-
cowego w zakresie wsparcia, o którym mo-
wa w § 2.

§ 2b. Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt 1, pod-
lega indywidualnej notyfikacji Komisji
Europejskiej w przypadkach okreÊlonych
w art. 6 ust. 2 rozporzàdzenia Komisji.

§ 2c. Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b,
podlega indywidualnej notyfikacji Komisji
Europejskiej w przypadkach okreÊlonych
w art. 6 ust. 1 lit. c rozporzàdzenia Komisji.

§ 2d. Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt 4, pod-
lega indywidualnej notyfikacji Komisji
Europejskiej w przypadkach okreÊlonych
w art. 6 ust. 1 lit. g rozporzàdzenia Komi-
sji.”;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wsparcie, o którym mowa w § 2, nie mo˝e
byç udzielane na realizacj´ projektu w zakre-
sie dzia∏alnoÊci gospodarczej:

1) w sektorach rybo∏ówstwa i akwakultury
obj´tych rozporzàdzeniem 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);

2) zwiàzanej z produkcjà podstawowà pro-
duktów rolnych;

3) zwiàzanej z przetwarzaniem i wprowadza-
niem do obrotu produktów rolnych,
w przypadku gdy:

a) wysokoÊç pomocy by∏aby ustalana na
podstawie ceny lub iloÊci takich pro-
duktów nabytych od producentów su-
rowców lub wprowadzonych na rynek
przez przedsi´biorstwa obj´te pomocà,
lub

b) przyznanie pomocy by∏oby uzale˝nione
od faktu jej przekazania 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
(Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 2, str. 170);

5) w sektorze hutnictwa ˝elaza i stali, w przy-
padku pomocy regionalnej;

6) w sektorze budownictwa okr´towego,
w przypadku pomocy regionalnej;

7) w sektorze w∏ókien syntetycznych, w przy-
padku pomocy regionalnej.”;

5) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wsparcie uzyskane przez:

1) przedsi´biorców na wydatki poniesione
na instrumenty zabezpieczajàce realizacj´
umowy o udzielenie wsparcia w ramach
dzia∏ania 1.4 Wsparcie projektów celo-
wych,

2) mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êred-
nich przedsi´biorców w ramach dzia∏ania
3.1 Inicjowanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej,

3) przedsi´biorców innych ni˝ mikroprzed-
si´biorcy, mali lub Êredni przedsi´biorcy
w zakresie analiz przygotowawczych
i us∏ug doradczych zwiàzanych z inwesty-
cjà w ramach dzia∏ania 4.2 Stymulowanie
dzia∏alnoÊci B+R przedsi´biorstw oraz
wsparcie w zakresie wzornictwa przemy-
s∏owego,

4) przedsi´biorców innych ni˝ mikroprzed-
si´biorcy, mali lub Êredni przedsi´biorcy
w zakresie us∏ug doradczych w ramach
dzia∏ania 5.1 Wspieranie rozwoju powià-
zaƒ kooperacyjnych o znaczeniu ponad-
regionalnym,
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5) przedsi´biorców funkcjonujàcych w ra-
mach powiàzania kooperacyjnego w za-
kresie wydatków, o których mowa
w § 31a ust. 1, oraz w zakresie korzystania
z us∏ug innych ni˝ doradcze, materia∏ów,
wartoÊci niematerialnych i prawnych, wy-
posa˝enia i Êrodków trwa∏ych nabytych
lub wytworzonych w ramach projektu
przez koordynatora powiàzania koopera-
cyjnego, o którym mowa w § 27 ust. 3,
w ramach dzia∏ania 5.1 Wspieranie roz-
woju powiàzaƒ kooperacyjnych o znacze-
niu ponadregionalnym,

6) przedsi´biorców w ramach dzia∏ania
5.2 Wspieranie instytucji otoczenia bizne-
su Êwiadczàcych us∏ugi proinnowacyjne
oraz ich sieci o znaczeniu ponadregional-
nym,

7) mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êred-
nich przedsi´biorców w ramach dzia∏ania
6.1 Paszport do eksportu

— stanowi pomoc de minimis i jest udziela-
ne zgodnie z warunkami okreÊlonymi w roz-
porzàdzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowa-
nia art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini-
mis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5).”,

b) uchyla si´ ust. 5;

6) uchyla si´ § 5;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wsparcie, o którym mowa w § 2 i 4, podlega
sumowaniu z innà pomocà, w tym pomocà
de minimis, udzielonà danemu przedsi´bior-
cy, 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 Euro-
pejskiej i nie mo˝e przekroczyç maksymalnej
intensywnoÊci wsparcia dla danego przezna-
czenia pomocy.”;

8) w § 7:
a) w ust. 2:

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) zobowià˝e si´ do:

a) nieodp∏atnego przekazania spó∏ce,
w której podmiot ten objà∏ akcje lub
udzia∏y w ramach wsparcia na inicjo-
wanie dzia∏alnoÊci innowacyjnej lub

b) wniesienia aportem do spó∏ki po-
wsta∏ej w wyniku dzia∏aƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, Êrodków
trwa∏ych lub wartoÊci niematerial-
nych i prawnych, o których mowa
w § 8 ust. 2 pkt 3 i 4;”,

— w pkt 4 uchyla si´ lit. a,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, mo˝e
realizowaç projekt obj´ty wsparciem
wspólnie z innymi podmiotami wskazany-
mi we wniosku o udzielenie wsparcia,

uprawnionymi do ubiegania si´ o wsparcie
w ramach dzia∏ania 3.1 Inicjowanie dzia∏al-
noÊci innowacyjnej. Wydatki kwalifikujàce
si´ do obj´cia wsparciem, o którym mowa
w § 8 ust. 2, mogà byç ponoszone równie˝
przez te podmioty.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wsparcie na inicjowanie dzia∏alnoÊci inno-
wacyjnej w cz´Êci dotyczàcej nabywania lub
obejmowania akcji lub udzia∏ów w spó∏ce
powsta∏ej w wyniku dzia∏aƒ, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest udzielane pod wa-
runkiem, ˝e wyniki tych dzia∏aƒ wskazujà na
ekonomicznà zasadnoÊç prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej opartej na rozwiàza-
niu innowacyjnym i prawdopodobieƒstwo
osiàgni´cia zysku przez spó∏k´.”,

d) dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy podmiot dzia∏ajàcy na
rzecz innowacyjnoÊci nie wykona zobowià-
zania, o którym mowa w ust. 2 pkt 3a, zwra-
ca kwot´ wsparcia udzielonà na zakup Êrod-
ków trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych, o których mowa w § 8 ust. 2
pkt 3 i 4.”;

9) w § 8:

a) w ust. 2:

— po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a i 13b w brzmie-
niu:

„13a) obs∏ug´ instrumentów zabezpieczajà-
cych realizacj´ umowy o udzielenie
wsparcia, okreÊlonych w umowie
o udzielenie wsparcia;

13b) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwar-
ciem oraz prowadzeniem przez benefi-
cjenta lub podmiot realizujàcy z nim
projekt wyodr´bnionego na rzecz pro-
jektu subkonta na rachunku banko-
wym lub odr´bnego rachunku banko-
wego;”,

— pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) pokrycie kosztów szkoleƒ, niezb´dnych
do realizacji projektu, osób uczestniczà-
cych w realizacji projektu, w wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych
wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia wsparciem, o których mowa
w pkt 1—13b;”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. WielkoÊç wsparcia na pokrycie kosztów z ty-
tu∏u dzia∏aƒ, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 1 i 2, nie mo˝e przekroczyç 50 % wydat-
ków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem.”;

10) w § 9:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) posiada niezb´dny potencja∏ finansowy,
techniczny, kadrowy i organizacyjny do
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realizacji projektu obj´tego wsparciem
oraz zapewnia personel posiadajàcy co
najmniej roczne doÊwiadczenie:

— w dokonywaniu inwestycji w spó∏ki
sektora mikroprzedsi´biorców, ma-
∏ych i Êrednich przedsi´biorców, roz-
poczynajàcych dzia∏alnoÊç gospodar-
czà i nienotowanych na rynku publicz-
nym przez nabywanie lub zbywanie
akcji lub udzia∏ów w tych spó∏kach
oraz

— w Êwiadczeniu us∏ug informacyjnych
dla przedsi´biorców w zakresie pozy-
skiwania zewn´trznych êróde∏ finanso-
wania,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êred-
niemu przedsi´biorcy prowadzàcemu
dzia∏alnoÊç gospodarczà i majàcemu sie-
dzib´, a w przypadku osoby fizycznej —
miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli wniosek
o udzielenie wspacia zosta∏ z∏o˝ony przed
dniem rozpocz´cia realizacji projektu.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
mo˝e realizowaç projekt obj´ty wsparciem
wspólnie z innymi podmiotami wskazany-
mi we wniosku o udzielenie wsparcia,
uprawnionymi do ubiegania si´ o wsparcie
w ramach dzia∏ania 3.3 Tworzenie sys-
temu u∏atwiajàcego inwestowanie w MÂP.
Wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia
wsparciem, o którym mowa w § 10 ust. 2,
mogà byç ponoszone równie˝ przez te
podmioty.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wsparcie na tworzenie systemu u∏atwiajà-
cego inwestowanie mo˝e byç udzielone
mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub Êrednie-
mu przedsi´biorcy z przeznaczeniem na za-
kup us∏ug doradczych w zakresie przygoto-
wania dokumentacji i analiz niezb´dnych do
pozyskania zewn´trznych êróde∏ finansowa-
nia o charakterze udzia∏owym w celu wpro-
wadzenia zmian organizacyjnych, produkto-
wych lub technologicznych o charakterze in-
nowacyjnym w dzia∏alnoÊci tego przedsi´-
biorcy.”;

11) w § 10:

a) w ust. 2:

— uchyla si´ pkt 12,

— pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) organizacj´ szkoleƒ dla inwestorów pry-
watnych i przedsi´biorców, konferencji
i spotkaƒ z przedsi´biorcami kwalifiku-
jàcymi si´ do pozyskania zewn´trznych
êróde∏ finansowania o charakterze
udzia∏owym oraz pokrycie kosztów
szkoleƒ, niezb´dnych do realizacji pro-
jektu, osób uczestniczàcych w realizacji

projektu, przy czym koszty szkoleƒ
w projekcie nie mogà przekroczyç 10 %
ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem, o których mo-
wa w pkt 1—14;”,

— dodaje si´ pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) obs∏ug´ instrumentów zabezpieczajà-
cych realizacj´ umowy o udzielenie
wsparcia, okreÊlonych w umowie
o udzielenie wsparcia;

17) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwar-
ciem oraz prowadzeniem przez benefi-
cjenta lub podmiot realizujàcy z nim
projekt wyodr´bnionego na rzecz pro-
jektu subkonta na rachunku bankowym
lub odr´bnego rachunku bankowego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem na tworzenie systemu u∏atwiajà-
cego inwestowanie udzielonym mikroprzed-
si´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´-
biorcy nie zalicza si´ wydatków na zakup
us∏ug doradczych o charakterze ciàg∏ym lub
okresowym, zwiàzanych ze zwyk∏ymi kosz-
tami operacyjnymi przedsi´biorstwa, takimi
jak rutynowe us∏ugi doradztwa podatkowe-
go, regularne us∏ugi prawnicze lub rekla-
ma.”;

12) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. IntensywnoÊç 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. Kwota wsparcia na tworzenie systemu
u∏atwiajàcego inwestowanie udzielone-
go mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub
Êredniemu przedsi´biorcy nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 2 miliony euro dla jednego
przedsi´biorcy na jeden projekt.

3. IntensywnoÊç wsparcia na tworzenie
systemu u∏atwiajàcego inwestowanie
udzielonego mikroprzedsi´biorcy, ma∏e-
mu lub Êredniemu przedsi´biorcy nie
mo˝e przekroczyç 50 % wydatków fak-
tycznie poniesionych na ten cel.”;

13) rozdzia∏ 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 5

Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
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 inicjatyw
technologicznych w ramach dzia∏ania 4.1 Wsparcie

wdro˝eƒ wyników prac B+R Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

§ 12. Agencja mo˝e udzieliç przedsi´biorcy pro-
wadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà i majà-
cemu siedzib´, a w przypadku przedsi´bior-
cy b´dàcego osobà fizycznà — miejsce za-
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mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wsparcia na realizacj´ projektów ce-
lowych z przeznaczeniem na:

1) badania przemys∏owe lub prace rozwojo-
we oraz

2) wdro˝enie wyników tych badaƒ lub prac
w dzia∏alnoÊci gospodarczej tego przed-
si´biorcy.

§ 13. 1. Wsparcie na realizacj´ projektów celo-
wych mo˝e byç udzielone przedsi´biorcy,
je˝eli z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia
przed dniem rozpocz´cia realizacji projek-
tu celowego, a w przypadku przesi´biorcy
innego ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub
Êredni przedsi´biorca dodatkowo wyka˝e
spe∏nienie co najmniej jednego z kryte-
riów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozpo-
rzàdzenia Komisji.

2. Agencja sprawdza spe∏nienie co najmniej
jednego z kryteriów, o których mowa
w ust. 1, przed udzieleniem wsparcia
przedsi´biorcy innemu ni˝ mikroprzedsi´-
biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca.

3. Wsparcie na realizacj´ projektów celo-
wych w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w § 12 pkt 2, mo˝e byç udzie-
lone przedsi´biorcy pod warunkiem, ˝e:

1) przedstawi∏ sprawozdanie potwierdza-
jàce zakoƒczenie badaƒ przemys∏owych
lub prac rozwojowych obj´tych wspar-
ciem;

2) analiza ekonomiczna i badania rynkowe
potwierdzi∏y celowoÊç wdro˝enia wyni-
ków badaƒ lub prac, o których mowa
w pkt 1;

3) dokona inwestycji;

4) zobowià˝e si´ do:

a) utrzymania trwa∏oÊci projektu,
w szczególnoÊci przez utrzymanie in-
westycji obj´tej wsparciem w woje-
wództwie, w którym zosta∏a zrealizo-
wana, a w przypadku realizacji inwe-
stycji na obszarze miasta sto∏ecznego
Warszawy — w tym mieÊcie, przez
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku
mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorcy — co naj-
mniej 3 lat od dnia zakoƒczenia reali-
zacji projektu, przy czym nie jest nie-
zgodna z warunkami utrzymania trwa-
∏oÊci projektu wymiana przestarza∏ych
instalacji lub sprz´tu w zwiàzku z szyb-
kim rozwojem technologicznym,

b) zapewnienia finansowania inwestycji
w cz´Êci nieobj´tej wsparciem, przy
czym co najmniej 30 % wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem zostanie pokryte ze Êrodków
w∏asnych przedsi´biorcy pochodzà-
cych z innych êróde∏ ni˝ pomoc
publiczna lub wsparcie ze Êrodków
publicznych.

4. Na uzasadniony wniosek przedsi´biorcy
Agencja mo˝e wyraziç zgod´ na przenie-
sienie inwestycji do innego powiatu w ra-
mach tego samego województwa.

5. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ta-
kiej samej lub wy˝szej maksymalnej inten-
sywnoÊci wsparcia nie powoduje zwi´k-
szenia intensywnoÊci wsparcia.

6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
mo˝liwe jest wy∏àcznie w przypadku, gdy
projekt, którego dotyczy inwestycja, uzy-
ska∏by liczb´ punktów niezb´dnà do obj´-
cia wsparciem w powiecie, do którego na-
st´puje przeniesienie.

7. W przypadku przeniesienia inwestycji do
powiatu o ni˝szej maksymalnej intensyw-
noÊci wsparcia, przedsi´biorca zwraca
Agencji kwot´ wsparcia ustalonà wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:

I = [(X–Y)×Z] × (P ÷ Q)

gdzie:

I — oznacza kwot´ wsparcia, którà przed-
si´biorca zwraca Agencji,

X — oznacza otrzymanà nominalnà kwot´
wsparcia,

Y — oznacza nominalnà kwot´ wsparcia,
jakà przedsi´biorca otrzyma∏by na re-
alizacj´ inwestycji w powiecie, do któ-
rego nast´puje przeniesienie inwe-
stycji, obliczonà zgodnie z intensyw-
noÊciami, okreÊlonymi w § 16 ust. 1,

Z — oznacza okreÊlonà przez Komisj´ Eu-
ropejskà stop´ dyskontowà, opubli-
kowanà w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej, obowiàzujàcà w dniu
wydania zgody na przeniesienie in-
westycji,

P — oznacza okres wyra˝ony w latach,
przez jaki inwestycja nie by∏a utrzy-
mana w powiecie o wy˝szej maksy-
malnej intensywnoÊci wsparcia,

Q — oznacza obowiàzujàcy okres utrzy-
mania inwestycji w powiecie o wy˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci
wsparcia.

8. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
na warunkach okreÊlonych w rozporzàdze-
niu mo˝liwe jest wy∏àcznie w okresie
utrzymania trwa∏oÊci projektu.

9. W przypadku przedsi´biorcy realizujàcego
projekt celowy zlokalizowany w woje-
wództwie ∏ódzkim, mazowieckim, lubel-
skim, podlaskim, warmiƒsko-mazurskim,
kujawsko-pomorskim lub podkarpackim,
wsparcie mo˝e byç udzielone, je˝eli war-
toÊç wydatków kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia wsparciem wskazana we wniosku
o udzielenie wsparcia, w cz´Êci dotyczàcej
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dzia∏aƒ, o których mowa w § 12 pkt 1, wy-
nosi co najmniej 400 tysi´cy z∏otych.

§ 14. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na realizacj´ projektów celo-
wych sà wydatki poniesione po dniu z∏o˝e-
nia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia
okreÊlonego 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 zarzàdzajà-
cych 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 projek-
tu badawczego, przy czym je˝eli nie sà
one wykorzystywane na potrzeby pro-
jektu badawczego przez ich ca∏kowity
okres u˝ytkowania, do wydatków kwali-
fikujàcych si´ do obj´cia wsparciem za-
licza si´ wy∏àcznie koszty amortyzacji
odpowiadajàce okresowi realizacji pro-
jektu badawczego, obliczone na podsta-
wie przepisów o rachunkowoÊci;

3) pokrycie kosztów amortyzacji budyn-
ków 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,
w przedsi´biorstwie przedsi´biorcy
otrzymujàcego wsparcie,

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

c) b´dà nabyte od osób trzecich na wa-
runkach rynkowych;

5) zakup badaƒ, us∏ug doradczych i us∏ug
równorz´dnych wykorzystywanych wy-
∏àcznie na potrzeby zwiàzane z realiza-
cjà projektu badawczego;

6) pokrycie kosztów operacyjnych, w tym
kosztów materia∏ów, Êrodków eksplo-
atacyjnych i podobnych produktów, po-
noszonych bezpoÊrednio w wyniku re-
alizowania dzia∏alnoÊci badawczej;

7) pokrycie kosztów ogólnych, ponoszo-
nych bezpoÊrednio w wyniku realizacji
projektu badawczego, do wysokoÊci

10 % ca∏kowitych wydatków kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia wsparciem, o któ-
rych mowa w pkt 1—6;

8) instrumenty zabezpieczajàce realizacj´
umowy o udzielenie wsparcia, w przy-
padku gdy wsparcie przyznane w umo-
wie przekazywane jest w formie zaliczki,
a jego wartoÊç przekracza 1 milion z∏o-
tych.

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 przedsi´biorcy.

4. Wszystkie wydatki kwalifikujàce si´ do ob-
j´cia wsparciem, o których mowa w ust. 2,
przedsi´biorca przypisuje do badaƒ prze-
mys∏owych albo do prac rozwojowych.

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∏asno-
Êci 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 pro-
jektu,

b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rze-
czoznawcy majàtkowego potwierdza-
jàcà, ˝e cena nabycia nie przekracza
wartoÊci rynkowej gruntu okreÊlonej
na dzieƒ nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´
nabycia gruntu, jego zakup nie by∏
wspó∏finansowany ze Êrodków
wspólnotowych ani z krajowych Êrod-
ków pomocy publicznej lub pomocy
de minimis;

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

a) nieruchomoÊç jest niezb´dna do re-
alizacji projektu,

b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rze-
czoznawcy majàtkowego potwierdza-
jàcà, ˝e cena nabycia nie przekracza
wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci
okreÊlonej na dzieƒ nabycia,

c) przedsi´biorca przedstawi opini´ rze-
czoznawcy budowlanego potwierdza-
jàcà, ˝e nieruchomoÊç mo˝e byç u˝y-
wana w okreÊlonym celu, zgodnym
z celami projektu obj´tego wspar-
ciem, lub okreÊlajàcà zakres niezb´d-
nych zmian lub ulepszeƒ,

d) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´
nabycia nieruchomoÊci, jej zakup nie
by∏ wspó∏finansowany ze Êrodków
wspólnotowych ani z krajowych
Êrodków pomocy publicznej lub po-
mocy de minimis,
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e) nieruchomoÊç b´dzie u˝ywana wy-
∏àcznie zgodnie z celami projektu ob-
j´tego wsparciem;

3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wy-
tworzenia Êrodków trwa∏ych innych ni˝
okreÊlone w pkt 1 i 2, zwiàzanych
z wdro˝eniem wyników badaƒ przemy-
s∏owych i prac rozwojowych przez
przedsi´biorc´, z zastrze˝eniem ust. 6;

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

5) pokrycie ceny nabycia wartoÊci niema-
terialnych i prawnych w formie paten-
tów, licencji, know-how oraz nieopaten-
towanej wiedzy technicznej, je˝eli war-
toÊci 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,
w przedsi´biorstwie przedsi´biorcy
otrzymujàcego wsparcie,

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

c) b´dà nabyte od osób trzecich na wa-
runkach rynkowych, przy czym kupu-
jàcy nie sprawuje kontroli nad sprze-
dajàcym w rozumieniu art. 3 rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 139/2004
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsi´biorstw
(rozporzàdzenie WE w sprawie kon-
troli ∏àczenia przedsi´biorstw) (Tekst
majàcy znaczenie dla EOG) (Dz. Urz.
WE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 8, t. 3, str. 40) ani odwrotnie,

d) b´dà stanowiç aktywa przedsi´bior-
cy, który otrzyma∏ wsparcie i pozosta-
nà w jego przedsi´biorstwie przez co
najmniej 5 lat, a w przypadku mikro-
przedsi´biorcy, ma∏ego lub Êrednie-
go przedsi´biorcy — przez co naj-
mniej 3 lata od dnia zakoƒczenia re-
alizacji projektu;

6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej grun-
tów, budynków i budowli przez korzy-
stajàcego, nale˝nej finansujàcemu z ty-
tu∏u umowy leasingu do wysokoÊci ich
wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia
umowy leasingu, poniesione do dnia
zakoƒczenia realizacji projektu, pod wa-
runkiem, ˝e umowa leasingu b´dzie za-
warta na okres co najmniej 5 lat,
a w przypadku mikroprzedsi´biorcy,
ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy —
co najmniej 3 lat od przewidywanego
terminu zakoƒczenia realizacji projektu;

7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrod-
ków trwa∏ych innych ni˝ okreÊlone
w pkt 6, lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych przez korzystajàcego, nale˝-
nej finansujàcemu z tytu∏u umowy le-
asingu prowadzàcej do przeniesienia

w∏asnoÊci tych Êrodków na korzystajà-
cego, z wy∏àczeniem leasingu zwrotne-
go;

8) pokrycie kosztów zwiàzanych z najmem
lub dzier˝awà gruntów, budynków i bu-
dowli, poniesionych do dnia zakoƒcze-
nia realizacji projektu, pod warunkiem,
˝e umowa najmu lub dzier˝awy b´dzie
zawarta na okres co najmniej 5 lat,
a w przypadku mikroprzedsi´biorcy,
ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy —
co najmniej 3 lat od przewidywanego
terminu zakoƒczenia realizacji projektu;

9) pokrycie ceny zakupu przez mikroprzed-
si´biorc´, ma∏ego lub Êredniego przed-
si´biorc´ us∏ug doradczych zwiàzanych
z inwestycjà, przy czym us∏ugi te nie
mogà stanowiç elementu sta∏ej lub
okresowej dzia∏alnoÊci gospodarczej
przedsi´biorcy lub byç zwiàzane z bie˝à-
cymi wydatkami operacyjnymi przed-
si´biorcy, do wysokoÊci 10 % wydat-
ków, o których mowa w pkt 1—8.

6. Nabywane Êrodki trwa∏e muszà byç nowe,
z wyjàtkiem Êrodków trwa∏ych nabywa-
nych przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego
lub Êredniego przedsi´biorc´, przy czym:

1) cena u˝ywanych Êrodków trwa∏ych nie
przekracza ich wartoÊci rynkowej okreÊ-
lonej na dzieƒ nabycia i jest ni˝sza od
ceny podobnych, nowych Êrodków
trwa∏ych;

2) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊla-
jàce zbywc´ Êrodków trwa∏ych, miejsce
i dat´ ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´
nabycia Êrodków trwa∏ych, ich zakup
nie by∏ wspó∏finansowany ze Êrodków
wspólnotowych ani z krajowych Êrod-
ków pomocy publicznej lub pomocy de
minimis.

7. W przypadku przedsi´biorcy wykonujàce-
go 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.

8. W przypadku przedsi´biorcy innego ni˝
mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni
przedsi´biorca, wydatki na nabycie warto-
Êci niematerialnych i prawnych, okreÊlo-
nych w ust. 5 pkt 5, uwzgl´dnia si´ w wy-
datkach kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem w wysokoÊci nieprzekraczajà-
cej 50 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 5 pkt 1—8.

9. ¸àczna wartoÊç wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 5 pkt 2 i 4, mo˝e wynosiç do 50 %
ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem w cz´Êci dotyczàcej
dzia∏aƒ, o których mowa w § 12 pkt 2.
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§ 15. 1. IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczà-
cej dzia∏aƒ, o których mowa w § 12 pkt 1,
nie mo˝e przekroczyç:

1) w przypadku badaƒ przemys∏owych:

a) dla mikroprzedsi´biorcy lub ma∏ego
przedsi´biorcy — 70 % wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem, o których mowa w § 14 ust. 2
pkt 1—7,

b) dla Êredniego przedsi´biorcy —
60 % wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem, o których mo-
wa w § 14 ust. 2 pkt 1—7,

c) dla przedsi´biorcy innego ni˝ mikro-
przedsi´biorca, ma∏y lub Êredni
przedsi´biorca — 50 % wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem, o których mowa w § 14 ust. 2
pkt 1—7;

2) w przypadku prac rozwojowych:

a) dla mikroprzedsi´biorcy lub ma∏ego
przedsi´biorcy — 45 % wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem, o których mowa w § 14 ust. 2
pkt 1—7,

b) dla Êredniego przedsi´biorcy —
35 % wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem, o których mo-
wa w § 14 ust. 2 pkt 1—7,

c) dla przedsi´biorcy innego ni˝ mikro-
przedsi´biorca, ma∏y lub Êredni
przedsi´biorca — 25 % wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem, o których mowa w § 14 ust. 2
pkt 1—7.

2. IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczà-
cej wydatków, o których mowa w § 14
ust. 2 pkt 8, nie mo˝e przekroczyç 80 %
tych wydatków.

3. Kwota wsparcia na realizacj´ projektów
celowych w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ,
o których mowa w § 12 pkt 1, nie mo˝e
przekroczyç 7,5 miliona euro dla jednego
przedsi´biorcy na jeden projekt.

4. W przypadku gdy wsparcie na prace roz-
wojowe i badania przemys∏owe przekra-
cza 3 miliony euro, Agencja jest zobowià-
zana w terminie 10 dni od dnia udzielenia
wsparcia przekazaç Prezesowi Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów in-
formacje, o których mowa w za∏àczniku II
do rozporzàdzenia Komisji.

§ 16. 1. IntensywnoÊç wsparcia na realizacj´ pro-
jektów celowych w cz´Êci dotyczàcej wy-
datków, o których mowa w § 14 ust. 5
pkt 1—8, nie mo˝e przekroczyç wielkoÊci
okreÊlonych w § 3 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 13 paêdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia mapy pomocy regio-
nalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402). Intensyw-
noÊç wsparcia na wdro˝enie wyników
prac badawczych i rozwojowych, udziela-

nego 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 mikroprzed-
si´biorcy i ma∏ego przedsi´biorcy oraz
o 10 punktów procentowych w przypadku
Êredniego przedsi´biorcy.

2. IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczà-
cej wydatków, o których mowa w § 14
ust. 5 pkt 9, nie mo˝e przekroczyç 50 %
tych wydatków.

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

4. Kwota wsparcia na realizacj´ projektów
celowych dla jednego przedsi´biorcy na
jeden projekt w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ,
o których mowa w § 12 pkt 2, nie mo˝e
przekroczyç 20 milionów z∏otych dla jed-
nego przedsi´biorcy na jeden projekt.

§ 17. 1. Agencja mo˝e udzieliç przedsi´biorcy pro-
wadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà
i majàcemu siedzib´, a w przypadku
przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà
— miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na
wdro˝enie wyników badaƒ przemys∏o-
wych i prac rozwojowych, obj´tych do-
finansowaniem ministra w∏aÊciwego do
spraw nauki w ramach inicjatyw technolo-
gicznych, zwanego dalej „wsparciem na
wdro˝enie wyników inicjatyw technolo-
gicznych”.

2. Wsparcie na wdro˝enie wyników inicjatyw
technologicznych mo˝e byç udzielone
przedsi´biorcy, który spe∏nia ∏àcznie na-
st´pujàce warunki:

1) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia
przed dniem rozpocz´cia realizacji in-
westycji, a w przypadku przedsi´biorcy
innego ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y
lub Êredni przedsi´biorca, dodatkowo
wyka˝e spe∏nienie co najmniej jednego
z kryteriów, o których mowa w art. 8
ust. 3 rozporzàdzenia Komisji;

2) dokonuje inwestycji;

3) zawar∏ umow´ o dofinansowanie badaƒ
przemys∏owych i prac rozwojowych
w ramach inicjatyw technologicznych
lub by∏ cz∏onkiem konsorcjum realizujà-
cego projekt w ramach inicjatyw techno-
logicznych;

4) zobowià˝e si´ do:

a) utrzymania trwa∏oÊci projektu,
w szczególnoÊci przez utrzymanie in-
westycji obj´tej wsparciem w woje-
wództwie, w którym zosta∏a zrealizo-
wana, a w przypadku realizacji projek-
tu na obszarze miasta sto∏ecznego
Warszawy — w tym mieÊcie, przez
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku
mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub
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Êredniego przedsi´biorcy — co naj-
mniej 3 lat od dnia zakoƒczenia reali-
zacji projektu, przy czym nie jest nie-
zgodna z warunkami utrzymania trwa-
∏oÊci projektu wymiana przestarza∏ych
instalacji lub sprz´tu w zwiàzku z szyb-
kim post´pem technologicznym,

b) zapewnienia finansowania inwesty-
cji w cz´Êci nieobj´tej wsparciem,
przy czym co najmniej 30 % wydat-
ków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zostanie pokryte ze Êrod-
ków w∏asnych przedsi´biorcy pocho-
dzàcych z innych êróde∏ ni˝ ze Êrod-
ków publicznych.

3. Na uzasadniony wniosek przedsi´biorcy
Agencja mo˝e wyraziç zgod´ na przenie-
sienie inwestycji do innego powiatu w ra-
mach tego samego województwa.

4. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ta-
kiej samej lub wy˝szej maksymalnej inten-
sywnoÊci wsparcia nie powoduje zwi´k-
szenia intensywnoÊci wsparcia.

5. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
jest mo˝liwe wy∏àcznie w przypadku, gdy
projekt, którego dotyczy inwestycja, uzy-
ska∏by liczb´ punktów niezb´dnà do obj´-
cia wsparciem w powiecie, do którego na-
st´puje przeniesienie.

6. W przypadku przeniesienia inwestycji do
powiatu o ni˝szej maksymalnej intensyw-
noÊci wsparcia, przedsi´biorca zwraca
Agencji kwot´ wsparcia ustalonà wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:

I = [(X–Y)×Z] × (P ÷ Q)

gdzie:

I — oznacza kwot´ wsparcia, którà przed-
si´biorca zwraca Agencji,

X — oznacza otrzymanà nominalnà kwot´
wsparcia,

Y — oznacza nominalnà kwot´ wsparcia,
jakà przedsi´biorca otrzyma∏by na re-
alizacj´ inwestycji w powiecie, do któ-
rego nast´puje przeniesienie inwe-
stycji, obliczonà zgodnie z intensyw-
noÊciami, okreÊlonymi w § 16 ust. 1,

Z — oznacza okreÊlonà przez Komisj´ Eu-
ropejskà stop´ dyskontowà, opubli-
kowanà w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej, obowiàzujàcà w dniu
wydania zgody na przeniesienie in-
westycji,

P — oznacza okres wyra˝ony w latach,
przez jaki inwestycja nie by∏a utrzy-
mana w powiecie o wy˝szej maksy-
malnej intensywnoÊci wsparcia,

Q — oznacza obowiàzujàcy okres utrzy-
mania inwestycji w powiecie o wy˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci
wsparcia.

7. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
na warunkach okreÊlonych w rozporzàdze-
niu mo˝liwe jest wy∏àcznie w okresie
utrzymania trwa∏oÊci projektu.

8. Wsparcie na wdro˝enie wyników inicjatyw
technologicznych mo˝e byç udzielone pod
warunkiem, ˝e:

1) przedsi´biorca przedstawi∏ zatwierdzo-
ne przez podmiot udzielajàcy wsparcia
sprawozdanie potwierdzajàce zakoƒcze-
nie badaƒ przemys∏owych lub prac roz-
wojowych, obj´tych dofinansowaniem
w ramach inicjatyw technologicznych;

2) analiza ekonomiczna i badania rynkowe
potwierdzi∏y celowoÊç wdro˝enia wyni-
ków badaƒ lub prac, o których mowa
w pkt 1.

9. Do wsparcia na wdro˝enie wyników inicja-
tyw technologicznych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy § 14 ust. 1, ust. 5—8 oraz
§ 16.”;

14) w § 18:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwo-
jowego, z przeznaczeniem na rozwój dzia∏al-
noÊci w zakresie badaƒ przemys∏owych
i prac rozwojowych, w szczególnoÊci na
dzia∏ania majàce na celu uzyskanie przez
przedsi´biorc´ statusu centrum badawczo-
-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspie-
rania dzia∏alnoÊci innowacyjnej (Dz. U.
Nr 116, poz. 730);”,

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

„1) w okresie 12 miesi´cy przed z∏o˝eniem
wniosku o udzielenie wsparcia ponosi∏ wy-
datki na badania naukowe w rozumieniu
przepisów o zasadach finansowania nauki
lub prace rozwojowe albo jeÊli wydatki takie
ponosi∏ podmiot powiàzany z nim kapita∏o-
wo oraz

2) dokonuje inwestycji.”,

c) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokona inwestycji.”;

15) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Wsparcie na zwi´kszenie potencja∏u ba-
dawczo-rozwojowego oraz wsparcie
w zakresie wzornictwa mo˝e byç udzie-
lone przedsi´biorcy, je˝eli z∏o˝y∏ wnio-
sek o udzielenie wsparcia przed dniem
rozpocz´cia inwestycji, a w przypadku
przedsi´biorcy innego ni˝ mikroprzed-
si´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´bior-
ca, dodatkowo wyka˝e spe∏nienie co
najmniej jednego z kryteriów, o którym
mowa w art. 8 ust. 3 rozporzàdzenia Ko-
misji.
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2. Przed udzieleniem wsparcia przedsi´-
biorcy innemu ni˝ mikroprzedsi´biorca,
ma∏y lub Êredni przedsi´biorca, Agencja
sprawdza spe∏nienie co najmniej jedne-
go z kryteriów, o których mowa
w ust. 1.”;

16) w § 20:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymania trwa∏oÊci projektu, w szczegól-
noÊci przez utrzymanie inwestycji obj´tej
wsparciem w województwie, w którym zo-
sta∏a zrealizowana, a w przypadku realizacji
inwestycji na obszarze miasta sto∏ecznego
Warszawy — w tym mieÊcie, przez okres co
najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzed-
si´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przedsi´-
biorcy — co najmniej 3 lat od dnia zakoƒcze-
nia realizacji projektu, przy czym nie jest
niezgodna z warunkami utrzymania trwa∏o-
Êci projektu wymiana przestarza∏ych instala-
cji lub sprz´tu w zwiàzku z szybkim post´-
pem technologicznym;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na uzasadniony wniosek przedsi´biorcy
Agencja mo˝e wyraziç zgod´ na przeniesie-
nie inwestycji do innego powiatu w ramach
tego samego województwa.”,

c) dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu:

„3. Przeniesienie inwestycji do powiatu o takiej
samej lub wy˝szej maksymalnej intensyw-
noÊci wsparcia nie powoduje zwi´kszenia
intensywnoÊci wsparcia.

4. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
mo˝liwe jest wy∏àcznie w przypadku, gdy
projekt, którego dotyczy inwestycja, uzyska∏-
by liczb´ punktów niezb´dnà do obj´cia
wsparciem w powiecie, do którego nast´pu-
je przeniesienie.

5. W przypadku przeniesienia inwestycji do
powiatu o ni˝szej maksymalnej intensywno-
Êci wsparcia, przedsi´biorca zwraca Agencji
kwot´ wsparcia ustalonà wed∏ug nast´pujà-
cego wzoru:

I = [(X–Y)×Z] × (P ÷ Q)

gdzie:

I — oznacza kwot´ wsparcia, którà przed-
si´biorca zwraca Agencji,

X — oznacza otrzymanà nominalnà kwot´
wsparcia,

Y — oznacza nominalnà kwot´ wsparcia, ja-
kà przedsi´biorca otrzyma∏by na reali-
zacj´ inwestycji w powiecie, do którego
nast´puje przeniesienie inwestycji, ob-
liczonà zgodnie z intensywnoÊciami,
okreÊlonymi w § 22 ust. 1,

Z — oznacza okreÊlonà przez Komisj´ Euro-
pejskà stop´ dyskontowà, opublikowa-
nà w Dzienniku Urz´dowym Unii Euro-
pejskiej, obowiàzujàcà w dniu wydania
zgody na przeniesienie inwestycji,

P — oznacza okres wyra˝ony w latach, przez
jaki inwestycja nie by∏a utrzymana
w powiecie o wy˝szej maksymalnej in-
tensywnoÊci wsparcia,

Q — oznacza obowiàzujàcy okres utrzyma-
nia inwestycji w powiecie o wy˝szej
maksymalnej intensywnoÊci wsparcia.

6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
na warunkach okreÊlonych w rozporzàdze-
niu mo˝liwe jest wy∏àcznie w okresie utrzy-
mania trwa∏oÊci projektu.”;

17) § 21 i 22 otrzymujà brzmienie:

„§ 21. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´-
cia wsparciem na zwi´kszenie potencja∏u
badawczo-rozwojowego oraz wsparciem
w zakresie wzornictwa sà wydatki ponie-
sione nie wczeÊniej ni˝ w dniu nast´pujà-
cym po dniu z∏o˝enia wniosku o udziele-
nie wsparcia do dnia wskazanego
w umowie o udzielenie wsparcia.

2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia wsparciem zalicza si´ wydatki na:

1) pokrycie kosztów przeniesienia w∏as-
noÊci gruntu lub u˝ytkowania wieczy-
stego gruntu do wysokoÊci 10 % ca∏-
kowitych wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem pod warun-
kiem, ˝e:

a) grunt jest niezb´dny do realizacji
projektu,

b) przedsi´biorca przedstawi opini´
rzeczoznawcy majàtkowego po-
twierdzajàcà, ˝e cena nabycia nie
przekracza wartoÊci rynkowej grun-
tu okreÊlonej na dzieƒ nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzajàcych da-
t´ nabycia gruntu, jego zakup nie
by∏ wspó∏finansowany ze Êrodków
wspólnotowych ani z krajowych
Êrodków pomocy publicznej lub po-
mocy de minimis;

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

a) nieruchomoÊç jest niezb´dna do re-
alizacji projektu,

b) przesi´biorca przedstawi opini´ rze-
czoznawcy majàtkowego potwier-
dzajàcà, ˝e cena nabycia nie prze-
kracza wartoÊci rynkowej nierucho-
moÊci okreÊlonej na dzieƒ nabycia,

c) przedsi´biorca przedstawi opini´
rzeczoznawcy budowlanego po-
twierdzajàcà, ˝e nieruchomoÊç mo-
˝e byç u˝ywana w okreÊlonym celu,
zgodnym z celami projektu obj´te-
go wsparciem, lub okreÊlajàcà za-
kres niezb´dnych zmian lub ulep-
szeƒ,
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d) w okresie 7 lat poprzedzajàcych da-
t´ nabycia nieruchomoÊci, jej zakup
nie by∏ wspó∏finansowany ze Êrod-
ków wspólnotowych ani z krajo-
wych Êrodków pomocy publicznej
lub pomocy de minimis,

e) nieruchomoÊç b´dzie u˝ywana wy-
∏àcznie zgodnie z celami projektu
obj´tego wsparciem;

3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wy-
tworzenia Êrodków trwa∏ych innych
ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, zwiàzanych
z prowadzeniem badaƒ przemys∏o-
wych lub prac rozwojowych lub opra-
cowaniem i wdro˝eniem do produkcji
wzoru przemys∏owego lub u˝ytkowe-
go przez przedsi´biorc´, z zastrze˝e-
niem ust. 3;

4) cen´ nabycia robót i materia∏ów bu-
dowlanych;

5) pokrycie ceny nabycia wartoÊci niema-
terialnych i prawnych w formie paten-
tów, licencji, know-how oraz nieopa-
tentowanej 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 badaw-
czo-rozwojowego lub wsparciem
w zakresie wzornictwa, w przedsi´-
biorstwie przedsi´biorcy otrzymujà-
cego wsparcie,

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

c) b´dà nabyte od osób trzecich na wa-
runkach rynkowych, przy czym kupu-
jàcy nie sprawuje kontroli nad sprze-
dajàcym w rozumieniu art. 3 rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 139/2004
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsi´biorstw
(rozporzàdzenie WE w sprawie kon-
troli ∏àczenia przedsi´biorstw) (Tekst
majàcy znaczenie dla EOG) ani od-
wrotnie,

d) b´dà stanowiç aktywa przedsi´bior-
cy, który otrzyma∏ wsparcie, i pozo-
stanà w jego przedsi´biorstwie
przez co najmniej 5 lat, a w przypad-
ku mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorcy — przez
co najmniej 3 lata od dnia zakoƒcze-
nia realizacji projektu;

6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej grun-
tów, budynków i budowli przez korzy-
stajàcego, nale˝nej finansujàcemu
z tytu∏u umowy leasingu do wysokoÊci
ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawar-
cia 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 przed-
si´biorców — co najmniej 3 lat od
przewidywanego terminu zakoƒczenia
realizacji projektu;

7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrod-
ków trwa∏ych, innych ni˝ okreÊlone
w pkt 6, lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych przez korzystajàcego, na-
le˝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 kosztów zwiàzanych z naj-
mem lub dzier˝awà gruntów, budyn-
ków i budowli, poniesionych do dnia
zakoƒczenia realizacji projektu pod
warunkiem, ˝e umowa najmu lub
dzier˝awy b´dzie zawarta na okres co
najmniej 5 lat, a w przypadku mikro-
przedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego
przedsi´biorcy — co najmniej 3 lat od
przewidywanego terminu zakoƒczenia
realizacji projektu;

9) cen´ zakupu przez przedsi´biorc´ ana-
liz przygotowawczych i us∏ug dorad-
czych zwiàzanych z inwestycjà, przy
czym us∏ugi te nie mogà stanowiç ele-
mentu sta∏ej lub okresowej dzia∏alno-
Êci przedsi´biorcy lub byç zwiàzane
z bie˝àcymi wydatkami operacyjnymi
przedsi´biorcy;

10) zakup szkoleƒ specjalistycznych bez-
poÊrednio zwiàzanych z realizacjà pro-
jektu, do wysokoÊci nieprzekraczajàcej
10 % ca∏kowitych wydatków kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia wsparciem,
o których mowa w pkt 1—9, w tym wy-
datki na:

a) zatrudnienie wyk∏adowców,

b) podró˝e wyk∏adowców i uczestni-
ków szkolenia, w tym wydatki na za-
kwaterowanie,

c) inne wydatki bie˝àce, w tym na ma-
teria∏y bezpoÊrednio zwiàzane z re-
alizacjà projektu,

d) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia
w zakresie, w jakim sà wykorzysty-
wane na potrzeby realizacji projektu,

e) us∏ugi konsultacyjne i doradcze
zwiàzane z realizacjà projektu,

f) pokrycie kosztów osobowych
uczestników szkolenia oraz pokrycie
ogólnych kosztów poÊrednich (ad-
ministracyjnych, wynajmu, ogól-
nych) do wysokoÊci ca∏kowitych
wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem, o których mowa
w lit. a—e, przy czym w odniesieniu
do pokrycia kosztów osobowych
uczestników szkolenia uwzgl´dnia
si´ tylko czas faktycznego uczestnic-
twa w szkoleniu.
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3. Nabywane aktywa muszà byç nowe,
z wyjàtkiem aktywów nabywanych przez
mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub Êred-
nich przedsi´biorców, przy czym:

1) cena u˝ywanych Êrodków trwa∏ych nie
przekracza ich wartoÊci rynkowej,
okreÊlonej na dzieƒ nabycia i jest ni˝-
sza od ceny podobnych, nowych Êrod-
ków trwa∏ych;

2) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊ-
lajàce zbywc´ Êrodków trwa∏ych, miej-
sce i dat´ ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´
nabycia Êrodków trwa∏ych, ich zakup
nie by∏ wspó∏finansowany ze Êrodków
wspólnotowych ani z krajowych Êrod-
ków pomocy publicznej lub pomocy
de minimis.

4. W przypadku przedsi´biorcy innego ni˝
mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni
przedsi´biorca, wydatki na nabycie war-
toÊci niematerialnych i prawnych, okreÊ-
lonych w ust. 2 pkt 5, uwzgl´dnia si´
w wydatkach kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia wsparciem w wysokoÊci nieprzekra-
czajàcej 50 % wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 1—8.

5. W przypadku przedsi´biorcy wykonujàce-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze
transportu, do wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem nie zalicza si´
wydatków na zakup Êrodków transportu.

6. ¸àczna wartoÊç wydatków kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia wsparciem, o których
mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, mo˝e wynosiç do
50 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia wsparciem.

§ 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—8, nie mo˝e przekro-
czyç wielkoÊci okreÊlonych w § 3 rozpo-
rzàdzenia Rady Ministrów z dnia 13 paê-
dziernika 2006 r. w sprawie ustalenia ma-
py pomocy regionalnej. IntensywnoÊç
wsparcia udzielanego mikroprzedsi´bior-
cy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´bior-
cy, z wy∏àczeniem przedsi´biorców pro-
wadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
w sektorze transportu, podwy˝sza si´
o 20 punktów procentowych w przypad-
ku mikroprzedsi´biorcy i ma∏ego przed-
si´biorcy oraz o 10 punktów procento-
wych w przypadku Êredniego przedsi´-
biorcy.

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 9, 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 10, nie mo˝e przekro-
czyç:

1) 45 % wydatków ponoszonych przez
mikroprzedsi´biorc´ lub ma∏ego przed-
si´biorc´ na szkolenia;

2) 35 % wydatków ponoszonych przez
Êredniego przedsi´biorc´ na szkolenia;

3) 25 % wydatków ponoszonych przez
przedsi´biorc´ innego ni˝ okreÊlony
w pkt 1 i 2 na szkolenia.

4. IntensywnoÊç wsparcia okreÊlonà
w ust. 3 zwi´ksza si´ o 10 punktów pro-
centowych, je˝eli szkolenie jest przezna-
czone dla pracowników znajdujàcych si´
w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub
pracowników niepe∏nosprawnych.

5. 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 10, wynikajàcej z intensywnoÊci po-
mocy publicznej okreÊlonej w ust. 3—4.

6. Ca∏kowita wartoÊç projektu nie mo˝e
przekroczyç kwoty 50 milionów euro.

7. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego
przedsi´biorcy na jeden projekt w zakre-
sie wzornictwa wynosi:

1) 21 milionów z∏otych w cz´Êci dotyczà-
cej wydatków, o których mowa w § 21
ust. 2 pkt 1—8;

2) 600 tysi´cy z∏otych w cz´Êci dotyczàcej
wydatków, o których mowa w § 21
ust. 2 pkt 9;

3) 1 milion z∏otych w cz´Êci dotyczàcej
wydatków, o których mowa w § 21
ust. 2 pkt 10.

8. Maksymalna kwota wsparcia na zwi´k-
szenie potencja∏u badawczo-rozwojowe-
go dla jednego przedsi´biorcy na jeden
projekt wynosi:

1) 1,4 miliona z∏otych w cz´Êci dotyczàcej
wydatków, o których mowa w § 21
ust. 2 pkt 1—8;

2) 100 tysi´cy z∏otych w cz´Êci dotyczàcej
wydatków, o których mowa w § 21
ust. 2 pkt 9;

3) 100 tysi´cy z∏otych w cz´Êci dotyczàcej
wydatków, o których mowa w § 21
ust. 2 pkt 10.

9. Minimalna wartoÊç wydatków kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia wsparciem na
zwi´kszenie potencja∏u badawczo-rozwo-
jowego oraz wsparcie w zakresie wzor-
nictwa dla cz´Êci inwestycyjnej wynosi
400 tysi´cy z∏otych.”;



Dziennik Ustaw Nr 19 — 2139 — Poz. 103

18) rozdzia∏ 7 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 7

Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
przedsi´biorcom wsparcia na 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 pro-
wadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà
i majàcemu siedzib´, a w przypadku
przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà
— miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na in-
westycje o wysokim potencjale innowa-
cyjnym z przeznaczeniem na nabycie lub
wdro˝enie rozwiàzaƒ technologicznych
pod warunkiem, ˝e rozwiàzania te spe∏nia-
jà 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, okreÊ-
lonej wed∏ug trzycyfrowych kodów za-
wartych w przepisach dotyczàcych kla-
syfikacji dzia∏alnoÊci.

2. Wsparcie na inwestycje o wysokim poten-
cjale innowacyjnym mo˝e byç udzielone
przedsi´biorcy, który spe∏nia ∏àcznie na-
st´pujàce warunki:

1) dokonuje inwestycji w zakresie zastoso-
wania nowych rozwiàzaƒ technologicz-
nych w dzia∏alnoÊci produkcyjnej lub
us∏ugowej, prowadzàcych do wprowa-
dzenia nowych lub znaczàco ulepszo-
nych produktów;

2) zobowià˝e si´ do utrzymania trwa∏oÊci
projektu, w szczególnoÊci przez utrzy-
manie inwestycji obj´tej wsparciem
w województwie, w którym zosta∏a zre-
alizowana, a w przypadku realizacji in-
westycji na obszarze miasta sto∏eczne-
go Warszawy — w tym mieÊcie, przez
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku
mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub Êred-
niego przedsi´biorcy — co najmniej
3 lat od dnia zakoƒczenia realizacji pro-
jektu, przy czym nie jest niezgodna
z warunkami utrzymania trwa∏oÊci
projektu wymiana przestarza∏ych insta-
lacji lub sprz´tu w zwiàzku z szybkim
post´pem technologicznym;

3) zobowià˝e si´ do zapewnienia finanso-
wania 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 po-
chodzàcych z innych êróde∏ ni˝ ze Êrod-
ków publicznych;

4) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie wsparcia
przed dniem rozpocz´cia realizacji in-
westycji, a w przypadku przedsi´biorcy
innego ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y
lub Êredni przedsi´biorca, dodatkowo
wyka˝e spe∏nienie co najmniej jednego
z kryteriów, o których mowa w art. 8
ust. 3 rozporzàdzenia Komisji.

3. Przed udzieleniem wsparcia przedsi´bior-
cy innemu ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y
lub Êredni przedsi´biorca, Agencja spraw-
dza spe∏nienie co najmniej jednego z kry-
teriów, o których mowa w ust. 2 pkt 4.

4. Na uzasadniony wniosek przedsi´biorcy
Agencja mo˝e wyraziç zgod´ na przenie-
sienie inwestycji do innego powiatu w ra-
mach tego samego województwa.

5. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ta-
kiej samej lub wy˝szej maksymalnej inten-
sywnoÊci wsparcia nie powoduje zwi´k-
szenia intensywnoÊci wsparcia.

6. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
mo˝liwe jest wy∏àcznie w przypadku, gdy
projekt, którego dotyczy inwestycja, uzy-
ska∏by liczb´ punktów niezb´dnà do obj´-
cia wsparciem w powiecie, do którego na-
st´puje przeniesienie.

7. W przypadku przeniesienia inwestycji do
powiatu o ni˝szej maksymalnej intensyw-
noÊci wsparcia, przedsi´biorca zwraca
Agencji kwot´ wsparcia ustalonà wed∏ug
nast´pujàcego wzoru:

I = [(X–Y)×Z] × (P ÷ Q)

gdzie:

I — oznacza kwot´ wsparcia, którà przed-
si´biorca zwraca Agencji,

X — oznacza otrzymanà nominalnà kwot´
wsparcia,

Y — oznacza nominalnà kwot´ wsparcia,
jakà przedsi´biorca otrzyma∏by na re-
alizacj´ inwestycji w powiecie, do któ-
rego nast´puje przeniesienie inwe-
stycji, obliczonà zgodnie z intensyw-
noÊciami, okreÊlonymi w § 25 ust. 1,

Z — oznacza okreÊlonà przez Komisj´ Eu-
ropejskà stop´ dyskontowà, opubli-
kowanà w Dzienniku Urz´dowym Unii
Europejskiej, obowiàzujàcà w dniu
wydania zgody na przeniesienie in-
westycji,

P — oznacza okres wyra˝ony w latach,
przez jaki inwestycja nie by∏a utrzy-
mana w powiecie o wy˝szej maksy-
malnej intensywnoÊci wsparcia,

Q — oznacza obowiàzujàcy okres utrzy-
mania inwestycji w powiecie o wy˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci
wsparcia.
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8. Przeniesienie inwestycji do powiatu o ni˝-
szej maksymalnej intensywnoÊci wsparcia
na warunkach okreÊlonych w rozporzàdze-
niu mo˝liwe jest wy∏àcznie w okresie
utrzymania trwa∏oÊci projektu.

§ 24. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na inwestycje o wysokim po-
tencjale innowacyjnym sà wydatki ponie-
sione po dniu z∏o˝enia wniosku o udziele-
nie wsparcia do dnia wskazanego w umo-
wie 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 potwier-
dzajàcà, ˝e cena nabycia nie przekra-
cza wartoÊci rynkowej gruntu, okreÊ-
lonej na dzieƒ nabycia,

c) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´
nabycia gruntu, jego zakup nie by∏
wspó∏finansowany ze Êrodków
wspólnotowych ani z krajowych
Êrodków pomocy publicznej lub po-
mocy de minimis;

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

a) nieruchomoÊç jest niezb´dna do re-
alizacji projektu,

b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rze-
czoznawcy majàtkowego potwierdza-
jàcà, ˝e cena nabycia nie przekracza
wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci,
okreÊlonej na dzieƒ nabycia,

c) przedsi´biorca przedstawi opini´ rze-
czoznawcy budowlanego potwierdza-
jàcà, ˝e nieruchomoÊç mo˝e byç u˝y-
wana w okreÊlonym celu, zgodnym
z celami projektu obj´tego wspar-
ciem, lub okreÊlajàcà zakres niezb´d-
nych zmian lub ulepszeƒ,

d) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´
nabycia nieruchomoÊci, jej zakup nie
by∏ wspó∏finansowany ze Êrodków
wspólnotowych ani z krajowych
Êrodków pomocy publicznej lub po-
mocy de minimis,

e) nieruchomoÊç b´dzie u˝ywana wy-
∏àcznie zgodnie z celami projektu ob-
j´tego wsparciem;

3) pokrycie ceny nabycia albo kosztu wy-
tworzenia Êrodków trwa∏ych innych ni˝
okreÊlone w pkt 1 i 2, z zastrze˝eniem
ust. 3;

4) cen´ nabycia robót i materia∏ów bu-
dowlanych;

5) pokrycie ceny nabycia wartoÊci niema-
terialnych i prawnych w formie paten-
tów, licencji, know-how oraz nieopaten-
towanej wiedzy technicznej, je˝eli war-
toÊci niematerialne i prawne spe∏niajà
∏àcznie nast´pujàce warunki:

a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie na
cele projektu obj´tego wsparciem na
inwestycje o wysokim potencjale in-
nowacyjnym, w przedsi´biorstwie
przedsi´biorcy otrzymujàcego wspar-
cie,

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

c) b´dà nabyte od osób trzecich na wa-
runkach rynkowych, przy czym kupu-
jàcy nie sprawuje kontroli nad sprze-
dajàcym w rozumieniu art. 3 rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 139/2004
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie
kontroli koncentracji przedsi´biorstw
(rozporzàdzenie WE w sprawie kon-
troli ∏àczenia przedsi´biorstw) (Tekst
majàcy znaczenie dla EOG) ani od-
wrotnie,

d) b´dà stanowiç aktywa przedsi´bior-
cy, który otrzyma∏ wsparcie, i pozo-
stanà w jego przedsi´biorstwie przez
co najmniej 5 lat, a w przypadku
mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorcy — przez co
najmniej 3 lata od dnia zakoƒczenia
realizacji inwestycji;

6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej grun-
tów, budynków i budowli przez korzy-
stajàcego, nale˝nej finansujàcemu z ty-
tu∏u umowy leasingu do wysokoÊci ich
wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia
umowy leasingu, poniesione do dnia
zakoƒczenia realizacji projektu pod wa-
runkiem, ˝e umowa leasingu b´dzie za-
warta 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 Êrod-
ków trwa∏ych, 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 kosztów zwiàzanych z najmem
lub dzier˝awà gruntów, budynków i bu-
dowli, poniesionych do dnia zakoƒcze-
nia realizacji projektu pod warunkiem,
˝e umowa najmu lub dzier˝awy b´dzie
zawarta na okres co najmniej 5 lat,
a w przypadku mikroprzedsi´biorcy,
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ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy
— co najmniej 3 lat od przewidywane-
go terminu zakoƒczenia realizacji pro-
jektu;

9) cen´ zakupu przez mikroprzedsi´biorc´,
ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorc´
analiz przygotowawczych i us∏ug dorad-
czych zwiàzanych z inwestycjà, przy
czym us∏ugi te nie mogà stanowiç ele-
mentu sta∏ej lub okresowej dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy lub byç zwiàzane z bie˝à-
cymi wydatkami operacyjnymi przed-
si´biorcy;

10) zakup szkoleƒ specjalistycznych bezpo-
Êrednio zwiàzanych z realizacjà projek-
tu, do wysokoÊci nieprzekraczajàcej
10 % ca∏kowitych wydatków kwalifiku-
jàcych si´ do obj´cia wsparciem, o któ-
rych mowa w pkt 1—9, w tym wydatki
na:

a) zatrudnienie wyk∏adowców,

b) podró˝e wyk∏adowców i uczestników
szkolenia, w tym wydatki na zakwate-
rowanie,

c) inne wydatki bie˝àce, w tym na mate-
ria∏y bezpoÊrednio zwiàzane z realiza-
cjà projektu,

d) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia
w zakresie, w jakim sà wykorzysty-
wane na potrzeby realizacji projektu,

e) us∏ugi konsultacyjne i doradcze zwià-
zane z realizacjà projektu,

f) pokrycie kosztów osobowych uczest-
ników szkolenia oraz pokrycie ogól-
nych kosztów poÊrednich (admini-
stracyjnych, wynajmu, ogólnych) do
wysokoÊci ca∏kowitych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem, o których mowa w lit. a—e,
przy czym w odniesieniu do pokrycia
kosztów osobowych uczestników
szkolenia uwzgl´dnia si´ tylko czas
faktycznego uczestnictwa w szkole-
niu.

3. Nabywane Êrodki trwa∏e muszà byç nowe,
z wyjàtkiem Êrodków trwa∏ych nabywa-
nych przez mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego
lub Êredniego przedsi´biorc´, przy czym:

1) cena u˝ywanych Êrodków trwa∏ych nie
przekracza ich wartoÊci rynkowej okreÊ-
lonej na dzieƒ nabycia i jest ni˝sza od
ceny podobnych, nowych Êrodków
trwa∏ych;

2) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊla-
jàce zbywc´ Êrodków trwa∏ych, miejsce
i dat´ ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´
nabycia Êrodków trwa∏ych, ich zakup
nie by∏ wspó∏finansowany ze Êrodków
wspólnotowych ani z krajowych Êrod-
ków pomocy publicznej lub pomocy de
minimis.

4. W przypadku przedsi´biorcy innego ni˝
mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni
przedsi´biorca, wydatki na nabycie warto-
Êci niematerialnych i prawnych, okreÊlo-
nych w ust. 2 pkt 5, uwzgl´dnia si´ w wy-
datkach kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem w wysokoÊci nieprzekraczajà-
cej 50 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 2 pkt 1—8.

5. W przypadku przedsi´biorcy wykonujàce-
go dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze
transportu, do wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem nie zalicza si´
wydatków na zakup Êrodków transportu.

6. ¸àczna wartoÊç wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 2 pkt 2 i 4, mo˝e wynosiç do 50 %
ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem.

§ 25. 1. IntensywnoÊç wsparcia na inwestycje
w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których
mowa w § 24 ust. 2 pkt 1—8, nie mo˝e
przekroczyç wielkoÊci okreÊlonych w § 3
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
13 paêdziernika 2006 r. w sprawie ustale-
nia mapy pomocy regionalnej. Intensyw-
noÊç wsparcia udzielanego mikroprzed-
si´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przed-
si´biorcy, z wy∏àczeniem przedsi´biorców
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
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.

2. IntensywnoÊç wsparcia na inwestycje
w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których
mowa w § 24 ust. 2 pkt 9, nie mo˝e prze-
kroczyç 50 % tych wydatków.

3. IntensywnoÊç wsparcia na inwestycje
w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których
mowa w § 24 ust. 2 pkt 10, nie mo˝e prze-
kroczyç:
1) 45 % wydatków na szkolenia ponoszo-

nych przez mikroprzedsi´biorc´ lub ma-
∏ego przedsi´biorc´;

2) 35 % wydatków na szkolenia ponoszo-
nych przez Êredniego przedsi´biorc´;

3) 25 % wydatków na szkolenia ponoszo-
nych przez przedsi´biorc´ innego ni˝
okreÊlony w pkt 1 i 2.

4. IntensywnoÊç wsparcia okreÊlonà w ust. 3
zwi´ksza si´ o 10 punktów procentowych,
je˝eli szkolenie jest przeznaczone dla pra-
cowników znajdujàcych si´ w szczególnie
niekorzystnej sytuacji lub pracowników
niepe∏nosprawnych.

5. Przedsi´biorca wnosi wk∏ad w∏asny w wy-
sokoÊci stanowiàcej dope∏nienie do 100 %
wydatków na pokrycie szkoleƒ, o których
mowa w § 24 ust. 2 pkt 9, wynikajàcej z in-
tensywnoÊci pomocy publicznej okreÊlo-
nej w ust. 3—4.
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§ 26. 1. Ca∏kowita wartoÊç projektu nie mo˝e prze-
kroczyç 50 milionów euro.

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

3. Minimalna kwota wsparcia na inwestycje
o wysokim potencjale innowacyjnym wy-
nosi 2,4 miliona z∏otych.

4. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego
przedsi´biorcy na jeden projekt na inwe-
stycje o wysokim potencjale innowacyj-
nym wynosi:

1) 40 milionów z∏otych w cz´Êci dotyczà-
cej wydatków, o których mowa w § 24
ust. 2 pkt 1—8;

2) 1 milion z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wy-
datków, o których mowa w § 24 ust. 2
pkt 9;

3) 1 milion z∏otych w cz´Êci dotyczàcej wy-
datków, o których mowa w § 24 ust. 2
pkt 10.”;

19) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja mo˝e udzieliç podmiotowi dzia∏ajà-
cemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub
podmiotowi dzia∏ajàcemu na rzecz innowa-
cyjnoÊci, zwanemu dalej „koordynatorem
powiàzania kooperacyjnego”, wsparcia na
rozwój powiàzania kooperacyjnego, z prze-
znaczeniem na pokrycie cz´Êci wydatków na:

1) dokonanie inwestycji;

2) koszty osobowe i administracyjne;

3) zakup us∏ug doradczych;

4) szkolenia specjalistyczne;

5) pokrycie kosztów zwiàzanych z ekspansjà
rynkowà powiàzania kooperacyjnego, in-
nych ni˝ okreÊlone w pkt 2 i 3.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Koordynatorem powiàzania kooperacyjne-
go mo˝e 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 rze-
mioÊle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979,
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 oraz z 2009 r.
Nr 6, poz. 33),

b) ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samo-
rzàdzie zawodowym niektórych przed-
si´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.5))

— których przedmiotem dzia∏alnoÊci jest re-
alizacja przedsi´wzi´ç na rzecz przedsi´bior-
ców oraz na rzecz wspó∏pracy przedsi´bior-
ców z instytucjami otoczenia biznesu oraz
organizacjami badawczymi.”,

c) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada co najmniej roczne doÊwiadczenie
w zakresie zarzàdzania powiàzaniem koope-
racyjnym oraz Êwiadczenia us∏ug na rzecz
podmiotów funkcjonujàcych w ramach po-
wiàzania kooperacyjnego;”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. WartoÊç pomocy de minimis udzielonej
przedsi´biorcy w ramach wsparcia na roz-
wój powiàzania kooperacyjnego w zakresie
ekspansji rynkowej powiàzania koopera-
cyjnego w cz´Êci dotyczàcej wydatków,
o których mowa w § 31a ust. 1, stanowi su-
ma wydatków poniesionych na ten cel.”,

e) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Wsparcie na us∏ugi doradcze dla mikro-
przedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego
przedsi´biorcy oraz wsparcie na szkolenia
dla przedsi´biorcy mo˝e byç udzielone, je-
˝eli przedsi´biorca z∏o˝y∏ wniosek o udzie-
lenie wsparcia przed dniem rozpocz´cia re-
alizacji projektu, a w przypadku przedsi´-
biorcy innego ni˝ mikroprzedsi´biorca,
ma∏y lub Êredni przedsi´biorca, dodatko-
wo wyka˝e spe∏nienie co najmniej jednego
z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3
lit. a—d rozporzàdzenia Komisji.

7b. Koordynator powiàzania kooperacyjnego
sprawdza spe∏nienie co najmniej jednego
z kryteriów, o których mowa w ust. 7a,
przed przyznaniem wsparcia przedsi´bior-
cy innemu ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y
lub Êredni przedsi´biorca.”;

20) w § 28:

a) w ust. 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pokrycie ceny nabycia Êrodków trwa∏ych
innych ni˝ okreÊlone w pkt 1 i 2, z zastrze-
˝eniem ust. 3;”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych przez korzystajàcego, nale˝-
nej finansujàcemu z tytu∏u umowy

———————
5) 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, z 2000 r. Nr 88,
poz. 983 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1369.
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leasingu prowadzàcej do przeniesienia
w∏asnoÊci tych Êrodków lub wartoÊci na
korzystajàcego, z wy∏àczeniem leasingu
zwrotnego;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nabywane Êrodki trwa∏e mogà byç u˝ywane
pod warunkiem, ˝e:

1) cena u˝ywanych Êrodków trwa∏ych nie
przekracza ich wartoÊci rynkowej okreÊlo-
nej na dzieƒ nabycia i jest ni˝sza od ceny
podobnych, nowych Êrodków trwa∏ych;

2) sprzedajàcy z∏o˝y oÊwiadczenie okreÊla-
jàce zbywc´ Êrodków trwa∏ych, miejsce
i dat´ ich zakupu;

3) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ na-
bycia Êrodków trwa∏ych, ich zakup nie by∏
wspó∏finansowany ze Êrodków wspólno-
towych ani z krajowych Êrodków pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.”;

21) w § 29 w ust. 2 dodaje si´ pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) obs∏ug´ instrumentów zabezpieczajàcych re-
alizacj´ umowy o udzielenie wsparcia, okreÊ-
lonych w umowie o udzielenie wsparcia;

11) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub
podmiot realizujàcy z nim projekt wyodr´b-
nionego na rzecz projektu subkonta na ra-
chunku bankowym lub odr´bnego rachunku
bankowego.”;

22) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´-

cia wsparciem na rozwój powiàzania ko-
operacyjnego w zakresie szkoleƒ specja-
listycznych 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 ob-
j´cia wsparciem na rozwój powiàzania
kooperacyjnego w zakresie szkoleƒ spe-
cjalistycznych zalicza si´ wydatki na za-
kup szkoleƒ specjalistycznych, do wyso-
koÊci nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowi-
tych wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem na rozwój powiàzania
kooperacyjnego, w tym wydatki na:

1) zatrudnienie wyk∏adowców;

2) podró˝e wyk∏adowców i uczestników
szkolenia, w tym wydatki na zakwate-
rowanie;

3) inne wydatki bie˝àce, w tym na mate-
ria∏y bezpoÊrednio zwiàzane z realiza-
cjà projektu;

4) amortyzacj´ narz´dzi i wyposa˝enia
w zakresie, w jakim sà wykorzystywa-
ne na potrzeby realizacji projektu;

5) us∏ugi konsultacyjne i doradcze zwià-
zane z realizacjà projektu;

6) pokrycie kosztów osobowych uczest-
ników szkolenia oraz pokrycie ogól-

nych kosztów poÊrednich (administra-
cyjnych, wynajmu, ogólnych) do wy-
sokoÊci ca∏kowitych wydatków kwalifi-
kujàcych si´ do obj´cia wsparciem,
o których mowa w pkt 1—5, przy czym
w odniesieniu do pokrycia kosztów
osobowych uczestników szkolenia
uwzgl´dnia si´ tylko czas faktycznego
uczestnictwa w szkoleniu.

3. IntensywnoÊç wsparcia na rozwój powià-
zania kooperacyjnego w cz´Êci dotyczà-
cej szkoleƒ specjalistycznych dla uczest-
ników powiàzania kooperacyjnego nie
mo˝e przekroczyç:

1) 45 % wydatków na szkolenia ponoszo-
nych przez uczestnika powiàzania in-
nego ni˝ okreÊlony w pkt 2 i 3;

2) 35 % wydatków na szkolenia ponoszo-
nych przez Êredniego przedsi´biorc´;

3) 25 % wydatków na szkolenia ponoszo-
nych przez przedsi´biorc´ innego ni˝
mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni
przedsi´biorca.

4. IntensywnoÊç wsparcia okreÊlonà
w ust. 3 zwi´ksza si´ o 10 punktów pro-
centowych, je˝eli szkolenie jest przezna-
czone dla pracowników znajdujàcych si´
w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub
pracowników niepe∏nosprawnych.

5. Uczestnik powiàzania kooperacyjnego
wnosi wk∏ad w∏asny w wysokoÊci stano-
wiàcej dope∏nienie do 100 % wydatków
na pokrycie szkoleƒ, o których mowa
w ust. 2, wynikajàcej z intensywnoÊci
wsparcia okreÊlonej w ust. 3—4.”;

23) po § 31 dodaje si´ § 31a i 31b w brzmieniu:

„§ 31a. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´-
cia wsparciem na rozwój powiàzania
kooperacyjnego w zakresie ekspansji
rynkowej tego powiàzania sà wydatki
poniesione po dniu z∏o˝enia wniosku
o udzielenie wsparcia do dnia okreÊlo-
nego w umowie o udzielenie wsparcia,
na:

1) rekrutacj´ i zatrudnienie specjalistów
zagranicznych;

2) programy praktyk i sta˝y pracowni-
ków naukowych oraz studentów od-
bywanych u przedsi´biorców dzia∏a-
jàcych w ramach powiàzania koope-
racyjnego;

3) organizacj´ lub udzia∏ uczestników
powiàzania kooperacyjnego w mi´-
dzynarodowych seminariach, spo-
tkaniach, konferencjach, warszta-
tach, wyjazdach studyjnych lub gie∏-
dach technologii;

4) op∏aty i sk∏adki zwiàzane z udzia∏em
uczestników powiàzania kooperacyj-
nego w mi´dzynarodowych sieciach
bran˝owych.
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2. WielkoÊç wsparcia na rozwój powiàza-
nia kooperacyjnego w zakresie ekspan-
sji rynkowej tego powiàzania mo˝e wy-
nosiç do 50 % wydatków kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia wsparciem w zakre-
sie ekspansji rynkowej i nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 120 tysi´cy z∏otych.

§ 31b. Maksymalna kwota wsparcia na jeden pro-
jekt 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 wy-
datków, o których mowa w § 31 ust. 2;

4) 600 tysi´cy z∏otych w cz´Êci dotyczàcej
wydatków, o których mowa w § 31a
ust. 1.”;

24) w § 33 w ust. 2:

a) po pkt 13 dodaje si´ pkt 13a w brzmieniu:

„13a) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwar-
ciem oraz prowadzeniem przez benefi-
cjenta lub podmiot realizujàcy z nim pro-
jekt wyodr´bnionego na rzecz projektu
subkonta na rachunku bankowym lub od-
r´bnego rachunku bankowego;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) pokrycie kosztów administracyjnych lub
ogólnozak∏adowych w wysokoÊci nieprze-
kraczajàcej 10 % ca∏kowitych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem,
o których mowa w pkt 1—13a;”;

25) w § 34:

a) w ust. 1:

— w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wdro˝enie i Êwiadczenie us∏ugi;”,

— uchyla si´ pkt 2,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, nie mo-
˝e zostaç udzielone na us∏ugi, o których
mowa w § 32 ust. 1.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wsparcie na dzia∏ania okreÊlone w ust. 1
pkt 3 i 4 mo˝e byç udzielone tylko ∏àcznie ze
wsparciem okreÊlonym w ust. 1 pkt 1.”;

26) w § 35:

a) w ust. 2 po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a w brzmie-
niu:

„12a) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwar-
ciem oraz prowadzeniem przez benefi-
cjenta lub podmiot realizujàcy z nim pro-
jekt wyodr´bnionego na rzecz projektu
subkonta na rachunku bankowym lub od-
r´bnego rachunku bankowego;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. WielkoÊç wsparcia na wzmocnienie poten-
cja∏u instytucji i wspólnych przedsi´wzi´ç
mo˝e wynosiç do 100 % wydatków kwalifi-
kujàcych si´ do obj´cia wsparciem, przy
czym co najmniej 40 % kwoty wsparcia jest
równe sumie pomocy de minimis udzielonej
przez podmiot udzielajàcy pomocy z tytu∏u
Êwiadczenia us∏ugi, o której mowa w § 34
ust. 1 pkt 1.”;

27) § 36 i 37 otrzymujà brzmienie:

„§ 36. 1. Agencja mo˝e udzieliç mikroprzedsi´-
biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´-
biorcy majàcemu siedzib´, a w przypad-
ku przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycz-
nà — miejsce zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia
na uzyskanie ochrony prawa w∏asnoÊci
przemys∏owej, z przeznaczeniem na po-
krycie kosztów:

1) przygotowania zg∏oszenia wynalazku,
wzoru u˝ytkowego lub wzoru przemy-
s∏owego przez zawodowego pe∏no-
mocnika, który zgodnie z przepisami
obowiàzujàcymi w danym kraju, jest
uprawniony do wyst´powania przed
w∏aÊciwym organem ochrony w∏asno-
Êci przemys∏owej;

2) zg∏oszenia wynalazku, wzoru u˝ytko-
wego lub wzoru przemys∏owego do
w∏aÊciwego organu w celu uzyskania
ochrony przyznawanej przez krajowe,
regionalne lub mi´dzynarodowe orga-
ny ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej
oraz prowadzenia post´powania przed
w∏aÊciwym krajowym, regionalnym
lub mi´dzynarodowym organem
udzielajàcym tej ochrony.

2. Wsparcie na uzyskanie ochrony prawa
w∏asnoÊci przemys∏owej nie mo˝e byç
udzielone z przeznaczeniem na pokrycie
wydatków, o których mowa w ust. 5, bez-
poÊrednio zwiàzanych z dokonaniem
zg∏oszenia wynalazku, wzoru u˝ytkowe-
go lub wzoru przemys∏owego:

1) do Urz´du Patentowego Rzeczypospo-
litej Polskiej w celu uzyskania ochrony
wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej;

2) je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy lub
wzór przemys∏owy powsta∏ w wyniku
badaƒ podstawowych.

3. Wsparcie na uzyskanie ochrony prawa
w∏asnoÊci przemys∏owej mo˝e byç udzie-
lone mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub
Êredniemu przedsi´biorcy, je˝eli z∏o˝y∏
wniosek o udzielenie wsparcia przed
dniem rozpocz´cia realizacji projektu.

4. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´-
cia wsparciem na uzyskanie ochrony
prawa w∏asnoÊci przemys∏owej sà wy-
datki poniesione przez mikroprzedsi´-
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biorc´, ma∏ego lub Êredniego przedsi´-
biorc´ po dniu z∏o˝enia wniosku o udzie-
lenie wsparcia do dnia okreÊlonego
w umowie o udzielenie wsparcia, jednak
nie póêniej ni˝ do dnia uzyskania prawa
w∏asnoÊci przemys∏owej oraz pod wa-
runkiem dokonania zg∏oszenia wynalaz-
ku, wzoru u˝ytkowego lub wzoru prze-
mys∏owego po dniu z∏o˝enia wniosku
o udzielenie wsparcia.

5. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do ob-
j´cia wsparciem na uzyskanie ochrony
prawa w∏asnoÊci przemys∏owej zalicza
si´ wydatki na:

1) op∏aty urz´dowe za zg∏oszenie wyna-
lazku, wzoru u˝ytkowego, wzoru prze-
mys∏owego w trybie krajowym, regio-
nalnym lub mi´dzynarodowym, w tym
op∏aty za przekazanie, op∏aty za doku-
menty pierwszeƒstwa, op∏aty za odno-
wienie wniosku oraz op∏aty od wszel-
kich innych czynnoÊci dokonywanych
w trakcie post´powania prowadzone-
go przez krajowy, regionalny lub mi´-
dzynarodowy organ udzielajàcy ocho-
ny;

2) pokrycie kosztów obs∏ugi zawodowe-
go pe∏nomocnika, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, obejmujàcych przygoto-
wanie dokumentacji zg∏oszeniowej
wynalazku, wzoru u˝ytkowego lub
wzoru przemys∏owego oraz reprezen-
tacj´ przed organem ochrony w∏asno-
Êci przemys∏owej;

3) pokrycie kosztów t∏umaczenia, w tym
t∏umaczenia przysi´g∏ego, dokumenta-
cji niezb´dnej do zg∏oszenia wynalaz-
ku, wzoru u˝ytkowego lub wzoru prze-
mys∏owego;

4) pokrycie kosztów t∏umaczenia przysi´g-
∏ego na j´zyk polski dokumentacji.

6. Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony
prawa 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 dla
jednego przedsi´biorcy na jeden projekt.

7. IntensywnoÊç wsparcia na uzyskanie
ochrony prawa w∏asnoÊci przemys∏owej
nie mo˝e przekroczyç:

1) w przypadku mikroprzedsi´biorcy lub
ma∏ego przedsi´biorcy — 70 % wydat-
ków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w ust. 5,
je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy lub
wzór przemys∏owy powsta∏ w wyniku
prowadzonych badaƒ przemys∏owych;

2) w przypadku Êredniego przedsi´biorcy
— 60 % wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem, o których mo-
wa w ust. 5, je˝eli wynalazek, wzór
u˝ytkowy lub wzór przemys∏owy po-
wsta∏ w wyniku prowadzonych badaƒ
przemys∏owych;

3) w przypadku mikroprzedsi´biorcy lub
ma∏ego przedsi´biorcy — 45 % wydat-
ków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w ust. 5,
je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy lub
wzór przemys∏owy powsta∏ w wyniku
prowadzonych prac rozwojowych;

4) w przypadku Êredniego przedsi´biorcy
— 35 % wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem, o których mo-
wa w ust. 5, je˝eli wynalazek, wzór
u˝ytkowy lub wzór przemys∏owy po-
wsta∏ w wyniku prowadzonych prac
rozwojowych.

§ 37. 1. Agencja mo˝e udzieliç mikroprzedsi´bior-
cy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy
majàcemu siedzib´, a w przypadku mikro-
przedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego
przedsi´biorcy b´dàcego osobà fizycznà
— miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wsparcia na po-
krycie kosztów realizacji ochrony w∏asno-
Êci przemys∏owej zwiàzanej z prowadzonà
dzia∏alnoÊcià gospodarczà, zwanego dalej
„wsparciem na realizacj´ ochrony w∏asno-
Êci przemys∏owej”, z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów zwiàzanych z wszcz´-
ciem i prowadzeniem post´powania w za-
kresie:

1) uniewa˝nienia patentu, prawa ochron-
nego na wzór u˝ytkowy albo prawa z re-
jestracji;

2) stwierdzenia wygaÊni´cia patentu, pra-
wa 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∏o-
wej, je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy lub
wzór przemys∏owy powsta∏ w wyniku ba-
daƒ podstawowych.

3. Wsparcie na realizacj´ ochrony w∏asnoÊci
przemys∏owej mo˝e byç udzielone mikro-
przedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu
przedsi´biorcy, je˝eli z∏o˝y∏ wniosek
o udzielenie wsparcia przed dniem rozpo-
cz´cia realizacji projektu.

4. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na realizacj´ ochrony w∏asno-
Êci 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, jednak nie póêniej ni˝ do dnia
zakoƒczenia post´powania oraz pod wa-
runkiem udokumentowania wszcz´cia po-
st´powania w zakresie uniewa˝nienia lub
stwierdzenia wygaÊni´cia patentu, prawa
ochronnego na wzór u˝ytkowy albo prawa
z rejestracji, za∏o˝onego we wniosku
o udzielenie wsparcia, po dniu z∏o˝enia
wniosku o udzielenie wsparcia.
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5. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia wsparciem na realizacj´ ochrony w∏as-
noÊci przemys∏owej zalicza si´ wydatki na:

1) pokrycie kosztów zwiàzanych z prowa-
dzeniem post´powania w danej instan-
cji przez zawodowego pe∏nomocnika,
który zgodnie z przepisami obowiàzujà-
cymi w danym kraju, jest uprawniony
do wyst´powania przed w∏aÊciwym or-
ganem 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, dokumenta-
cji niezb´dnej do prowadzenia post´po-
wania w danej instancji;

4) pokrycie kosztów t∏umaczenia przysi´g-
∏ego na j´zyk polski dokumentacji.

6. Kwota wsparcia na realizacj´ ochrony w∏as-
noÊci przemys∏owej nie mo˝e byç ni˝sza
ni˝ 2 tysiàce z∏otych ani nie mo˝e przekro-
czyç 400 tysi´cy z∏otych dla jednego przed-
si´biorcy na jeden projekt.

7. IntensywnoÊç wsparcia na realizacj´
ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej nie mo-
˝e przekroczyç:

1) w przypadku mikroprzedsi´biorcy lub
ma∏ego przedsi´biorcy — 45 % wydat-
ków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem, o których mowa w ust. 5;

2) w przypadku Êredniego przedsi´biorcy
— 35 % wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 5.”;

28) w § 38:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada niezb´dny potencja∏ finansowy,
techniczny, kadrowy i organizacyjny oraz co
najmniej dwuletnie doÊwiadczenie w zakre-
sie Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z popula-
ryzacjà wiedzy w zakresie metod, mo˝liwo-
Êci oraz korzyÊci wynikajàcych z ochrony
w∏asnoÊci intelektualnej w przedsi´bior-
stwach;”,

b) w ust. 4 dodaje si´ pkt 9—12 w brzmieniu:

„9) zakup materia∏ów biurowych i eksploatacyj-
nych;

10) zakup us∏ug, w szczególnoÊci transporto-
wych, telekomunikacyjnych i pocztowych,
pod warunkiem, ˝e ich stawki odpowiadajà
powszechnie stosowanym na rynku;

11) obs∏ug´ instrumentów zabezpieczajàcych re-
alizacj´ umowy o udzielenie wsparcia, okreÊ-
lonych w umowie o udzielenie wsparcia;

12) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
oraz prowadzeniem przez beneficjenta lub
podmiot realizujàcy z nim projekt wyodr´b-
nionego na rzecz projektu subkonta na ra-
chunku bankowym lub odr´bnego rachunku
bankowego.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„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 dla
jednego podmiotu na jeden projekt.”;

29) rozdzia∏ 11 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 11

Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki udzielania
wsparcia mikroprzedsi´biorcom, ma∏ym lub Êrednim

przedsi´biorcom w ramach dzia∏ania 6.1
Paszport do eksportu Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

§ 39. 1. Agencja mo˝e udzieliç mikroprzedsi´bior-
cy, ma∏emu lub Êredniemu przedsi´biorcy
wsparcia na przygotowanie planu rozwoju
eksportu z przeznaczeniem na zakup us∏ug
zwiàzanych z jego przygotowaniem.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç udzielone mikroprzedsi´biorcy, ma∏e-
mu lub Êredniemu przedsi´biorcy, który
spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà i ma
siedzib´, a w przypadku osoby fizycznej
— miejsce zamieszkania, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w roku obrotowym poprzedzajàcym
rok, w którym z∏o˝y∏ wniosek o udziele-
nie wsparcia, posiada∏ udzia∏ eksportu,
rozumiany zarówno jako sprzeda˝ na
Jednolity Rynek Europejski, jak równie˝
do paƒstw spoza tego rynku, w ca∏kowi-
tej sprzeda˝y nie wi´kszy ni˝ 30 %.

3. Plan rozwoju eksportu powinien w szcze-
gólnoÊci zawieraç:

1) analiz´ pozycji konkurencyjnej przedsi´-
biorstwa oraz wskazanie rynków doce-
lowych dzia∏alnoÊci eksportowej, pod
kàtem produktów lub us∏ug przedsi´-
biorcy;

2) badanie wybranych rynków docelo-
wych, w szczególnoÊci przez przepro-
wadzenie analizy aktów prawnych, pro-
cedur, zwyczajów, praktyk handlowych
i zasad warunkujàcych dost´p produktu
lub us∏ugi przedsi´biorcy do wybranych
rynków;

3) wskazanie i uzasadnienie wyboru co
najmniej dwóch dzia∏aƒ, o których mo-
wa w § 40 ust. 2, które realizowane b´-
dà przez przedsi´biorc´ w celu wejÊcia
na wybrane rynki.

4. Okres realizacji projektu, polegajàcego na
przygotowaniu planu rozwoju eksportu,
mo˝e rozpoczàç si´ najwczeÊniej w dniu
nast´pujàcym po dniu, w którym z∏o˝ony
zosta∏ wniosek o udzielenie wsparcia na
przygotowanie planu rozwoju eksportu
i nie przekracza 6 miesi´cy.
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5. IntensywnoÊç wsparcia na przygotowanie
planu rozwoju eksportu nie mo˝e przekro-
czyç 80 % ca∏kowitych wydatków na za-
kup us∏ug doradczych zwiàzanych z przy-
gotowaniem planu rozwoju eksportu.

6. Kwota pomocy de minimis udzielonej
w ramach wsparcia na przygotowanie pla-
nu rozwoju eksportu nie mo˝e przekroczyç
10 tysi´cy z∏otych dla jednego przedsi´-
biorcy.

§ 40. 1. Agencja mo˝e udzieliç wsparcia na wdro-
˝enie planu rozwoju eksportu, mikroprzed-
si´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przed-
si´biorcy, który posiada plan rozwoju eks-
portu opracowany w ramach wsparcia,
o którym mowa w § 39 ust. 1.

2. Wsparcie na wdro˝enie planu rozwoju
eksportu udzielane jest na realizacj´ co
najmniej dwóch z nast´pujàcych dzia∏aƒ,
w tym co najmniej jednego ze wskazanych
w pkt 3—6:

1) udzia∏ w zagranicznych imprezach tar-
gowo-wystawienniczych w charakterze
wystawcy;

2) organizacja i udzia∏ w misjach gospo-
darczych za granicà;

3) wyszukiwanie i dobór partnerów na
rynkach docelowych;

4) uzyskanie niezb´dnych dokumentów
uprawniajàcych do wprowadzenia pro-
duktów lub us∏ug przedsi´biorcy na wy-
brane rynki docelowe;

5) doradztwo w zakresie strategii finanso-
wania przedsi´wzi´ç eksportowych
i dzia∏alnoÊci eksportowej;

6) doradztwo w zakresie opracowania kon-
cepcji wizerunku przedsi´biorcy na wy-
branych rynkach docelowych.

§ 41. 1. Wydatkami kwalifikujàcymi si´ do obj´cia
wsparciem na wdro˝enie planu rozwoju
eksportu sà wydatki poniesione po dniu
z∏o˝enia wniosku o udzielenie wsparcia do
dnia okreÊlonego w umowie o udzielenie
wsparcia. Okres realizacji projektu, pole-
gajàcego na wdro˝eniu planu rozwoju eks-
portu, nie mo˝e przekroczyç 24 miesi´cy.

2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia wsparciem na wdro˝enie planu rozwo-
ju eksportu zalicza si´ wydatki:

1) w zakresie, o którym mowa w § 40
ust. 2 pkt 1, na:

a) wynaj´cie i zabudow´ powierzchni
wystawienniczej,

b) zakup us∏ug w zakresie obs∏ugi tech-
nicznej stoiska,

c) zakup us∏ug w zakresie transportu
eksponatów oraz elementów zabudo-
wy wraz z ubezpieczeniem, odprawà
celnà i kosztami spedycji,

d) podró˝e s∏u˝bowe trzech osób uczest-
niczàcych w realizacji projektu, w okre-
sie nie d∏u˝szym ni˝ dwa dni przed roz-
pocz´ciem i jeden dzieƒ po zakoƒcze-
niu imprezy targowo-wystawienniczej,
wed∏ug stawek okreÊlonych w przepi-
sach o wysokoÊci oraz warunkach
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej poza granicami kraju,

e) op∏aty zwiàzane z uzyskaniem nie-
zb´dnych wiz oraz ubezpieczeniem
dla osób uczestniczàcych w realizacji
projektu,

f) wpis do katalogu targowego, op∏at´
rejestracyjnà oraz reklam´ w me-
diach targowych,

g) zakup us∏ug w zakresie organizacji
spotkaƒ z potencjalnymi partnerami
handlowymi,

h) zakup us∏ug doradczych w zakresie
promocji podczas zagranicznych tar-
gów i wystaw, okreÊlenia potencjal-
nych partnerów handlowych, przygo-
towania ofert wspó∏pracy oraz nego-
cjacji handlowych;

2) w zakresie, o którym mowa w § 40
ust. 2 pkt 2, na:

a) zakup us∏ugi polegajàcej na zorgani-
zowaniu misji,

b) zakup us∏ugi polegajàcej na organi-
zacji spotkaƒ z potencjalnymi partne-
rami handlowymi,

c) zakup us∏ug doradczych w zakresie
okreÊlenia potencjalnych partnerów
handlowych, przygotowania ofert
wspó∏pracy oraz negocjacji handlo-
wych,

d) podró˝e s∏u˝bowe trzech osób
uczestniczàcych w realizacji projektu,
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ jeden
dzieƒ przed rozpocz´ciem i jeden
dzieƒ po dniu zakoƒczenia misji, we-
d∏ug stawek okreÊlonych w przepi-
sach o wysokoÊci oraz warunkach
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi zatrudnionemu w paƒ-
stwowej lub samorzàdowej jednost-
ce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej poza granicami kraju,

e) op∏aty zwiàzane z uzyskaniem nie-
zb´dnych wiz oraz ubezpieczeniem
dla osób uczestniczàcych w realizacji
projektu,

f) zakup biletów wst´pu w celu zwie-
dzenia targów zwiàzanych z danà mi-
sjà gospodarczà;

3) w zakresie, o którym mowa w § 40
ust. 2 pkt 3, na:

a) zakup baz danych,
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b) zakup badaƒ marketingowych,

c) zakup us∏ug prawnych zwiàzanych
z wyszukiwaniem i doborem partne-
rów na rynkach docelowych,

d) zakup us∏ug doradczych w zakresie
okreÊlenia, wyselekcjonowania,
sprawdzenia wiarygodnoÊci grupy
docelowej potencjalnych partnerów
handlowych, przygotowania ofert
wspó∏pracy oraz negocjacji handlo-
wych,

e) zakup us∏ug w zakresie organizacji
spotkaƒ z wyselekcjonowanymi po-
tencjalnymi partnerami handlowymi,

f) podró˝e s∏u˝bowe trzech osób
uczestniczàcych w realizacji projektu,
w okresie nie d∏u˝szym ni˝ jeden
dzieƒ przed rozpocz´ciem i jeden
dzieƒ po planowanym spotkaniu
z potencjalnymi partnerami handlo-
wymi, wed∏ug stawek okreÊlonych
w przepisach o wysokoÊci oraz wa-
runkach ustalania nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych pracownikowi zatrudnione-
mu w paƒstwowej lub samorzàdowej
jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u
podró˝y s∏u˝bowej poza granicami
kraju,

g) op∏aty zwiàzane z uzyskaniem nie-
zb´dnych wiz oraz ubezpieczeniem
dla osób uczestniczàcych w realizacji
projektu;

4) w zakresie, o którym mowa w § 40
ust. 2 pkt 4, na:

a) zakup us∏ug doradczych zwiàzanych
z uzyskaniem certyfikatu, Êwiadectwa
lub atestu,

b) zakup us∏ug prawnych zwiàzanych
z wprowadzeniem towarów lub us∏ug
na wybrane rynki docelowe,

c) przygotowanie dokumentacji tech-
nicznej,

d) transport i ubezpieczenie próbek wy-
robu i dokumentacji technicznej wy-
sy∏anych do badaƒ certyfikacyjnych,

e) przeprowadzenie badaƒ certyfikacyj-
nych,

f) wystawienie i wydanie certyfikatu;

5) w zakresie, o którym mowa w § 40
ust. 2 pkt 5, na zakup us∏ug doradczych
obejmujàcych:

a) opracowanie optymalnej strategii
finansowania,

b) wskazanie potencjalnych êróde∏
finansowania i identyfikacja dost´p-
nych êróde∏,

c) rekomendacj´ êróde∏ finansowania;

6) w zakresie, o którym mowa w § 40
ust. 2 pkt 6, na zakup us∏ug doradczych
obejmujàcych:

a) opracowanie strategii wprowadzenia
nowych produktów na rynki docelo-
we, w tym:

— analiz´ cyklu ˝ycia produktu na
wybranych rynkach docelowych,

— analiz´ wyglàdu produktu pod kà-
tem potrzeb wybranych rynków
docelowych,

— analiz´ wyglàdu i bezpieczeƒstwa
produktu oraz opakowania,

b) stworzenie wzornictwa w zakresie
produktu, opakowania i znaku firmo-
wego;

7) na dzia∏ania promocyjne i informacyjne
pod warunkiem, ˝e przekazywana jest
informacja, i˝ projekt realizowany jest
z udzia∏em wsparcia pochodzàcego
z bud˝etu Unii Europejskiej oraz t∏uma-
czenia niezb´dne do realizacji dzia∏aƒ,
o których mowa w § 40 ust. 2;

8) obs∏ug´ instrumentów zabezpieczajà-
cych realizacj´ umowy o udzielenie
wsparcia, okreÊlonych w umowie
o udzielenie wsparcia;

9) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwar-
ciem oraz prowadzeniem przez benefi-
cjenta lub podmiot realizujàcy z nim
projekt wyodr´bnionego na rzecz pro-
jektu subkonta na rachunku bankowym
lub odr´bnego rachunku bankowego.

3. IntensywnoÊç wsparcia na wdro˝enie pla-
nu rozwoju eksportu nie mo˝e przekroczyç
50 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia wsparciem.

4. Kwota pomocy de miminis udzielonej
w ramach wsparcia na wdro˝enie planu
rozwoju eksportu nie mo˝e przekroczyç
200 tysi´cy z∏otych dla jednego przedsi´-
biorcy na jeden projekt.

§ 42. Mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przed-
si´biorca mo˝e otrzymaç wsparcie na przy-
gotowanie oraz wdra˝anie planu rozwoju
eksportu jeden raz w okresie realizacji dzia∏a-
nia 6.1 Paszport do eksportu Programu Inno-
wacyjna Gospodarka, 2007—2013.”;

30) w § 43 w ust. 2 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

,,11) informacj´ o Êrodkach odwo∏awczych przy-
s∏ugujàcych wnioskodawcy w ramach syste-
mu realizacji programu operacyjnego.”;

31) § 44 otrzymuje brzmienie:

„§ 44. Do post´powania w sprawie udziele-
nia wsparcia stosuje si´ art. 29 ust. 4,
art. 30—30g oraz art. 37 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.”;

32) po § 44 dodaje si´ § 44a w brzmieniu:

„§ 44a. Wsparcie mo˝e byç udzielane do dnia
31 grudnia 2013 r.”.
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§ 2. 1. Do pomocy publicznej i pomocy de minimis
udzielanej od dnia 31 grudnia 2008 r. przez podmioty,
z którymi Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci
zawar∏a umowy o udzielenie wsparcia przed tym
dniem, stosuje si´ przepisy rozporzàdzenia, o którym
mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozpo-
rzàdzeniem, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Do pomocy de minimis udzielanej przedsi´bior-
com w ramach umów o udzielenie wsparcia, o którym
mowa w § 7 i 34, zawartych przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

3. Do umów o udzielenie wsparcia, zawieranych po
dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem, na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia
z∏o˝onych przed dniem 31 grudnia 2008 r., stosuje si´:

1) w zakresie pomocy publicznej i przenoszenia in-
westycji — przepisy rozporzàdzenia, o którym mo-
wa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym roz-
porzàdzeniem, z wy∏àczeniem § 1 pkt 30 i 31;

2) w pozosta∏ym zakresie — przepisy dotychczaso-
we.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
wsparcie jest udzielane pod warunkiem, ˝e wniosko-
dawca, którego projekt zosta∏ wy∏oniony do wspar-
cia, uwzgl´dni we wniosku zmiany w zakresie pomo-
cy publicznej wprowadzone niniejszym rozporzàdze-
niem.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska


