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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencja∏u instytucji otoczenia biznesu 
w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe prze-
znaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na reali-
zacj´ projektów polegajàcych na tworzeniu lub
wzmacnianiu potencja∏u instytucji otoczenia biznesu,
z wy∏àczeniem pomocy na realizacj´ projektów pole-
gajàcych na dofinansowaniu funduszy po˝yczkowych
i por´czeniowych, w ramach regionalnych progra-
mów operacyjnych, zwanej dalej „pomocà”.

2. Pomoc mo˝e byç udzielana na projekty realizo-
wane w województwie obj´tym danym regionalnym
programem operacyjnym.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) beneficjencie pomocy — nale˝y przez to rozumieç
instytucj´ otoczenia biznesu;

2) du˝ym projekcie inwestycyjnym — nale˝y przez to
rozumieç projekt w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierp-
nia 2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za
zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu
art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporzàdzenie w spra-
wie wy∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214
z 09.08.2008, str. 3);

3) instytucji otoczenia biznesu — nale˝y przez to ro-
zumieç mikroprzedsi´biorc´, ma∏ego lub Êrednie-
go przedsi´biorc´, a tak˝e przedsi´biorc´ innego
ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´-
biorca, bez wzgl´du na form´ prawnà, który nie
dzia∏a dla zysku lub przeznacza zysk na cele statu-
towe i prowadzi dzia∏alnoÊç s∏u˝àcà tworzeniu ko-
rzystnych warunków dla rozwoju przedsi´bior-
czoÊci;

4) mikroprzedsi´biorcy, ma∏ym lub Êrednim przed-
si´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przedsi´-
biorstwo spe∏niajàce warunki okreÊlone w za∏àcz-
niku I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008
z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajàcego niektóre ro-
dzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne roz-
porzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ blokowych);

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

6) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przed-
si´biorstwo w rozumieniu art. 1 za∏àcznika I do
rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia
6 sierpnia 2008 r. uznajàcego niektóre rodzaje po-
mocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastoso-
waniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporzàdzenie
w sprawie wy∏àczeƒ blokowych);

7) rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 — nale-
˝y przez to rozumieç rozporzàdzenie Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznajàce nie-
które rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ blo-
kowych);

8) rozporzàdzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 — nale-
˝y przez to rozumieç rozporzàdzenie Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mi-
nimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

§ 3. Dzia∏alnoÊç instytucji otoczenia biznesu pole-
ga w szczególnoÊci na:

1) doradztwie i szkoleniach, w tym w ramach oÊrod-
ków szkoleniowo-doradczych;

2) pomocy w transferze i komercjalizacji nowych
technologii w ramach centrów transferu techno-
logii;

3) pomocy w tworzeniu nowych przedsi´biorców
w otoczeniu instytucji naukowych i szkó∏ wy˝-
szych w ramach preinkubatorów oraz akademic-
kich inkubatorów przedsi´biorczoÊci;

4) pomocy dla nowo powsta∏ych przedsi´biorców
w ramach inkubatorów przedsi´biorczoÊci, inku-
batorów technologicznych i centrów technologicz-
nych;

5) tworzeniu skupisk przedsi´biorców w ramach par-
ków technologicznych, stref biznesu, parków prze-
mys∏owych oraz klastrów.

§ 4. Pomoc mo˝e byç udzielana jako regionalna
pomoc inwestycyjna lub pomoc na rzecz ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców na us∏ugi doradcze, do
których majà zastosowanie przepisy rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 800/2008, lub jako pomoc de minimis,
do której majà zastosowanie przepisy rozporzàdzenia
Komisji (WE) nr 1998/2006.

§ 5. 1. Pomoc nie mo˝e byç udzielana ani wyp∏a-
cana beneficjentom pomocy, na których cià˝y obo-
wiàzek zwrotu pomocy, wynikajàcy z decyzji Komisji
Europejskiej uznajàcej pomoc za niezgodnà z prawem
oraz ze wspólnym rynkiem.

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

stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).
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2. Regionalna pomoc inwestycyjna nie mo˝e byç
udzielana mikroprzedsi´biorcom, ma∏ym lub Êrednim
przedsi´biorcom, spe∏niajàcym kryteria zagro˝onego
przedsi´biorcy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporzà-
dzenia Komisji (WE) nr 800/2008, oraz innym przed-
si´biorcom ni˝ mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni
przedsi´biorca, spe∏niajàcym kryteria podmiotu
w trudnej sytuacji ekonomicznej2).

3. Pomoc na us∏ugi doradcze nie mo˝e byç udzie-
lana ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcom, spe∏niajà-
cym kryteria zagro˝onego przedsi´biorcy, w rozumie-
niu art. 1 ust. 7 rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 800/2008.

4. Pomoc de minimis nie mo˝e byç udzielana be-
neficjentom pomocy b´dàcym w trudnej sytuacji eko-
nomicznej2).

§ 6. 1. W zakresie regionalnej pomocy inwestycyj-
nej lub pomocy na rzecz ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorców na us∏ugi doradcze przepisów rozporzàdze-
nia nie stosuje si´ do pomocy:

1) udzielanej w sektorach: rybo∏ówstwa i akwakultu-
ry, do której zastosowanie ma rozporzàdzenie Ra-
dy (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków produk-
tów rybo∏ówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17
z 21.01.2000, str. 22, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Pol-
skie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198,
z póên. zm.), hutnictwa ˝elaza i stali, budownictwa
okr´towego, w∏ókien syntetycznych oraz górnic-
twa w´gla;

2) udzielanej na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wywozem do
krajów trzecich lub paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, czyli pomocy zwiàzanej bezpoÊrednio
z iloÊcià wywo˝onych produktów, z tworzeniem
i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z inny-
mi wydatkami bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadze-
niem dzia∏alnoÊci eksportowej;

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

2. W zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej
lub pomocy na rzecz ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców na us∏ugi doradcze przepisów rozporzàdzenia nie
stosuje si´ w zakresie dzia∏alnoÊci gospodarczej zwià-
zanej z:

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

2) przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu pro-
duktów rolnych w przypadkach wskazanych
w art. 1 ust. 3 lit. c rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 800/2008.

3. W zakresie pomocy de minimis przepisów roz-
porzàdzenia nie stosuje si´ do pomocy:

1) udzielanej w sektorze rybo∏ówstwa i akwakultury,
do której zastosowanie ma rozporzàdzenie Rady
(WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w spra-
wie wspólnej organizacji rynków produktów rybo-
∏ówstwa i akwakultury;

2) udzielanej na dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji pier-
wotnej produktów rolnych wymienionych w za-
∏àczniku I do Traktatu Ustanawiajàcego Wspólnot´
Europejskà;

3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadza-
nia do obrotu produktów rolnych wymienionych
w za∏àczniku I do Traktatu Ustanawiajàcego Wspól-
not´ Europejskà w nast´pujàcych przypadkach:

a) kiedy wysokoÊç pomocy jest ustalana na pod-
stawie ceny lub iloÊci takich produktów zaku-
pionych od producentów surowców lub wpro-
wadzonych na rynek przez beneficjentów po-
mocy,

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

4) udzielanej na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z wywozem do
paƒstw trzecich lub paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, czyli pomocy zwiàzanej bezpoÊred-
nio z iloÊcià wywo˝onych produktów, z tworze-
niem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub
innymi wydatkami bie˝àcymi zwiàzanymi z pro-
wadzeniem dzia∏alnoÊci eksportowej;

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

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

7) na nabycie pojazdów przeznaczonych do trans-
portu drogowego udzielanej beneficjentom po-
mocy prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie drogowego transportu towarowego.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe przeznaczenie i warunki 
udzielania pomocy

§ 7. Warunkiem udzielania pomocy jest zobowià-
zanie beneficjenta pomocy wobec podmiotu udziela-
jàcego pomocy do przeznaczenia udzielonej pomocy
na popraw´ jakoÊci Êwiadczonych us∏ug lub umo˝li-
wienie Êwiadczenia nowych us∏ug wspierajàcych
przedsi´biorczoÊç.

§ 8. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna mo˝e byç
udzielana beneficjentom pomocy na realizacj´ no-
wych inwestycji w województwie obj´tym danym re-
gionalnym programem operacyjnym, s∏u˝àcych two-
rzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsi´-
biorczoÊci.

———————
2) Kryteria te sà okreÊlone w pkt 9—11 Komunikatu Komisji

w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczàcych po-
mocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro-
˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004,
str. 2).
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2. Nowa inwestycja obejmuje: 

1) inwestycj´ w Êrodki trwa∏e lub wartoÊci niemate-
rialne i prawne zwiàzane z:

a) utworzeniem nowego przedsi´biorstwa,

b) rozbudowà istniejàcego przedsi´biorstwa,

c) dywersyfikacjà dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa
poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych
produktów lub

d) zasadniczà zmianà dotyczàcà procesu produk-
cyjnego w istniejàcym przedsi´biorstwie;

2) nabycie Êrodków trwa∏ych bezpoÊrednio zwiàza-
nych z przedsi´biorstwem, które zosta∏o zamkni´-
te lub zosta∏oby zamkni´te, gdyby zakup nie na-
stàpi∏, przy czym Êrodki nabywane sà przez inwe-
stora niezale˝nego od zbywcy.

3. Nowà inwestycjà nie jest:

1) inwestycja prowadzàca wy∏àcznie do odtworzenia
zdolnoÊci produkcyjnych;

2) nabycie udzia∏ów lub akcji przedsi´biorstwa.

§ 9. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach
nowej inwestycji zalicza si´ niezb´dne do jej realizacji
wydatki poniesione na:

1) nabycie prawa w∏asnoÊci lub wieczystego u˝ytko-
wania gruntów;

2) nabycie prawa w∏asnoÊci lub wieczystego u˝ytko-
wania nieruchomoÊci zabudowanej;

3) nabycie lub wytworzenie Êrodków trwa∏ych,
w tym:

a) budowli i budynków pod warunkiem, ˝e ich na-
bycie pozostaje w bezpoÊrednim zwiàzku z cela-
mi projektu inwestycyjnego obj´tego pomocà,

b) maszyn i urzàdzeƒ,

c) narz´dzi, przyrzàdów i aparatury,

d) wyposa˝enia technicznego dla prac biurowych,

e) infrastruktury technicznej zwiàzanej z nowà in-
westycjà, w szczególnoÊci drogi wewn´trznej,
przewodów lub urzàdzeƒ wodociàgowych, ka-
nalizacyjnych, ciep∏owniczych, elektrycznych,
gazowych lub telekomunikacyjnych;

4) nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
zwiàzanych z transferem technologii poprzez na-
bycie patentów, licencji, know-how lub nieopaten-
towanej wiedzy technicznej, je˝eli spe∏niajà ∏àcz-
nie nast´pujàce warunki:

a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie w ramach
przedsi´biorstwa, które otrzyma∏o pomoc,

b) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z przepisa-
mi o rachunkowoÊci,

c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych, przy czym kupujàcy nie mo˝e spra-
wowaç kontroli nad sprzedawcà a sprzedawca
nad kupujàcym w rozumieniu art. 3 rozporzà-

dzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia
2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przed-
si´biorstw (rozporzàdzenie WE w sprawie kon-
troli ∏àczenia przedsi´biorstw) (Dz. Urz. UE L 24
z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),

d) b´dà stanowiç aktywa beneficjenta pomocy co
najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikroprzed-
si´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorcy
— co najmniej przez 3 lata.

2. Nabycie Êrodków trwa∏ych, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, mo˝e nastàpiç równie˝ w drodze umo-
wy leasingu.

3. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której
mowa w ust. 2, jest leasing ruchomych Êrodków trwa-
∏ych, powinna ona zawieraç zobowiàzanie do przenie-
sienia w∏asnoÊci tych Êrodków na beneficjenta pomo-
cy po zakoƒczeniu trwania umowy.

4. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której
mowa w ust. 2, jest leasing nieruchomoÊci, powinien
on trwaç co najmniej przez okres 5 lat od przewidywa-
nego zakoƒczenia realizacji inwestycji. Podmiot udzie-
lajàcy pomocy mo˝e skróciç ten okres do 3 lat, gdy
beneficjentem pomocy jest mikroprzedsi´biorca, ma-
∏y lub Êredni przedsi´biorca.

5. Ârodki trwa∏e, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
nabyte przez beneficjenta pomocy innego ni˝ mikro-
przedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca, po-
winny byç nowe, chyba ˝e sà to Êrodki trwa∏e, o któ-
rych mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.

6. W przypadku beneficjenta pomocy innego ni˝
mikroprzedsi´biorca, ma∏y lub Êredni przedsi´biorca
wydatki okreÊlone w ust. 1 pkt 4 uwzgl´dnia si´ w wy-
sokoÊci nieprzekraczajàcej 50 % ca∏kowitych wydat-
ków kwalifikowalnych.

7. Pomoc na pokrycie wydatków na prace zwiàza-
ne z przygotowaniem nowej inwestycji oraz us∏ug do-
radczych z nià zwiàzanych mo˝e byç udzielana mikro-
przedsi´biorcom, ma∏ym lub Êrednim przedsi´bior-
com zgodnie z art. 26 rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 800/2008.

8. Maksymalna intensywnoÊç pomocy, o której
mowa w ust. 7, wynosi 50 %.

9. Us∏ugi doradcze, o których mowa w ust. 7,
Êwiadczone przez doradców zewn´trznych, kwalifiku-
jà si´ do pomocy pod warunkiem, ˝e us∏ugi takie nie
majà charakteru ciàg∏ego ani okresowego, ani nie sà
zwiàzane ze zwyk∏ymi wydatkami operacyjnymi,
w szczególnoÊci rutynowymi us∏ugami doradztwa po-
datkowego, regularnymi us∏ugami prawniczymi lub
reklamowymi.

10. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych
ustala si´ zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.

11. Wydatki, o których mowa w ust. 1 i 7, pomniej-
sza si´ o podatek od towarów i us∏ug, chyba ˝e zgod-
nie z odr´bnymi przepisami nie przys∏uguje prawo je-
go zwrotu lub odliczenia.
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§ 10. 1. Maksymalna intensywnoÊç pomocy liczo-
na jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wy-
datków kwalifikowalnych, z zastrze˝eniem § 9 ust. 7,
wynosi:

1) 50 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
lubelskiego, podkarpackiego, warmiƒsko-mazur-
skiego, podlaskiego, Êwi´tokrzyskiego, opolskie-
go, ma∏opolskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, kujaw-
sko-pomorskiego;

2) 40 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
Êlàskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego,
dolnoÊlàskiego, wielkopolskiego, do dnia 31 grud-
nia 2010 r. na obszarze nale˝àcym do wojewódz-
twa mazowieckiego, z wy∏àczeniem miasta sto-
∏ecznego Warszawy;

3) 30 % — na obszarze nale˝àcym do miasta sto∏ecz-
nego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. — na obszarze
nale˝àcym do województwa mazowieckiego.

2. W przypadku mikroprzedsi´biorcy, ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorcy intensywnoÊç pomocy,
o której mowa w ust. 1, mo˝e ulec zwi´kszeniu o:

1) 10 punktów procentowych — w przypadku Êred-
niego przedsi´biorcy;

2) 20 punktów procentowych — w przypadku mikro-
przedsi´biorcy i ma∏ego przedsi´biorcy.

3. Maksymalnà wartoÊç pomocy udzielanej na re-
alizacj´ du˝ego projektu inwestycyjnego ustala si´
zgodnie z wzorem okreÊlonym w § 4 ust. 1 rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 paêdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U.
Nr 190, poz. 1402).

§ 11. Regionalna pomoc inwestycyjna podlega in-
dywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej:

1) je˝eli ∏àczna wartoÊç pomocy ze wszystkich êró-
de∏, jakiej mo˝na udzieliç na rzecz du˝ego projek-
tu inwestycyjnego, przekracza 75 % maksymalnej
kwoty pomocy przyznanej na inwestycj´ o wydat-
kach kwalifikowalnych stanowiàcych równowar-
toÊç 100 mln euro, z uwzgl´dnieniem zasad stoso-
wanych przy obliczaniu pomocy dla du˝ych pro-
jektów inwestycyjnych zgodnie z rozporzàdze-
niem, o którym mowa w § 10 ust. 3;

2) w przypadku prac i us∏ug, o których mowa w § 9
ust. 7, je˝eli wielkoÊç pomocy przekracza 2 mln euro
dla jednego beneficjenta pomocy na jeden projekt.

§ 12. Regionalna pomoc inwestycyjna mo˝e byç
udzielona beneficjentowi pomocy, który zobowià˝e
si´ do:

1) utrzymania inwestycji w regionie przez okres co
najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsi´bior-
ców, ma∏ych lub Êrednich przedsi´biorców — co
najmniej 3 lat od dnia zakoƒczenia projektu, przy
czym nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania
inwestycji wymiana maszyn lub urzàdzeƒ, które
z uwagi na szybki post´p technologiczny stajà si´
przestarza∏e w tym okresie, pod warunkiem ˝e
dzia∏alnoÊç gospodarcza zostanie utrzymana w da-
nym regionie przez minimalny wymagany okres;

2) wniesienia wk∏adu w∏asnego odpowiadajàcego co
najmniej 25 % wydatków kwalifikowalnych, po-
chodzàcych ze êróde∏ w∏asnych lub z zewn´trz-
nych êróde∏ finansowania, w formie pozbawionej
wsparcia ze Êrodków publicznych.

§ 13. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach
pomocy de minimis zalicza si´ wydatki spe∏niajàce
kryteria kwalifikowalnoÊci wydatków, okreÊlone
w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasa-
dach prowadzenia polityki rozwoju, przeznaczone na:

1) modernizacj´ urzàdzeƒ, wyposa˝enia i infrastruk-
tury s∏u˝àcych do Êwiadczenia us∏ug na rzecz
przedsi´biorców, w tym infrastruktury technicznej;

2) transfer technologii;

3) zakup specjalistycznych us∏ug doradczych zwiàza-
nych z us∏ugami Êwiadczonymi przez instytucje
otoczenia biznesu;

4) dzia∏ania promocyjne i informacyjne na rzecz in-
stytucji otoczenia biznesu i podmiotów korzystajà-
cych z ich us∏ug;

5) wspieranie powstawania i promocji sieci wspó∏-
pracy instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci
mi´dzynarodowych;

6) inicjowanie i animacj´ powiàzaƒ kooperacyjnych
na terenie województwa;

7) organizowanie, rozwój i wspieranie platform oraz
innych narz´dzi internetowych s∏u˝àcych nawiàzy-
waniu kontaktów mi´dzy przedsi´biorcami.

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

3. Pomoc de minimis mo˝e byç udzielana na po-
krycie do 100 % wydatków kwalifikowalnych.

§ 14. WartoÊç brutto pomocy de minimis, ∏àcznie
z wartoÊcià innej pomocy de minimis, otrzymanej
przez beneficjenta pomocy w okresie bie˝àcego roku
kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzo-
wych, nie mo˝e przekroczyç kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç 200 tys. euro.

§ 15. 1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych
samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumo-
waniu z ka˝dà innà pomocà, w tym z pomocà de mi-
nimis w rozumieniu rozporzàdzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 oraz pomocà z bud˝etu Unii Europej-
skiej, udzielonà beneficjentowi pomocy, niezale˝nie
od jej formy i êród∏a.

2. ¸àczna wartoÊç pomocy nie mo˝e przekroczyç
maksymalnych pu∏apów intensywnoÊci pomocy okreÊ-
lonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepi-
sach Unii Europejskiej.

Rozdzia∏ 3

Tryb udzielania pomocy

§ 16. 1. Beneficjent pomocy sk∏ada wniosek o do-
finansowanie w ramach regionalnego programu ope-
racyjnego do podmiotu udzielajàcego pomocy.
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2. Wniosek zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ beneficjenta pomocy;

2) tytu∏ i miejsce realizacji projektu;

3) cel realizacji projektu;

4) opis projektu;

5) opis rezultatów realizacji projektu;

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

7) wartoÊç projektu;

8) wydatki kwalifikowalne;

9) wnioskowanà kwot´ dofinansowania;

10) zobowiàzanie, o którym mowa w § 7.

3. Je˝eli beneficjent pomocy ubiega si´ o pomoc
de minimis, do wniosku za∏àcza:

1) zaÊwiadczenia o pomocy de minimis otrzymanej
w okresie bie˝àcego roku kalendarzowego
i dwóch poprzednich lat kalendarzowych albo
oÊwiadczenie o wielkoÊci pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie;

2) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy
lub inne dokumenty pozwalajàce oceniç jego sytua-
cj´ finansowà.

4. Podmiot udzielajàcy pomocy dokonuje oceny
wniosku w oparciu o:

1) warunki dopuszczalnoÊci pomocy przewidziane
w rozporzàdzeniu;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczà-
ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-

go, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz
Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdze-
nie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 25, z póên. zm.).

5. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa
w ust. 4, beneficjentowi pomocy przyznawana jest po-
moc w formie bezzwrotnego dofinansowania, na pod-
stawie umowy o dofinansowanie.

6. Podmiot udzielajàcy pomocy jest zobowiàzany
do poinformowania beneficjenta pomocy o numerze
referencyjnym programu pomocowego, na podsta-
wie którego udzielana jest pomoc.

§ 17. 1. Prace zwiàzane z realizacjà nowej inwesty-
cji w przypadku mikroprzedsi´biorców, ma∏ych lub
Êrednich przedsi´biorców mogà si´ rozpoczàç po z∏o-
˝eniu przez beneficjenta pomocy wniosku, o którym
mowa w § 16 ust. 1.

2. W przypadku przedsi´biorców innych ni˝ mikro-
przedsi´biorcy, mali lub Êredni przedsi´biorcy oprócz
warunku, o którym mowa w ust. 1, podmiot udzielajàcy
pomocy musi dodatkowo stwierdziç spe∏nianie przy-
najmniej jednego z kryteriów okreÊlonych w art. 8
ust. 3 rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

3. Przez rozpocz´cie prac zwiàzanych z realizacjà
nowej inwestycji nale˝y rozumieç podj´cie prac bu-
dowlanych lub pierwszego prawnie wià˝àcego zobo-
wiàzania do zamówienia ruchomych Êrodków trwa-
∏ych, z wy∏àczeniem wydatków zwiàzanych z przygo-
towaniem i opracowaniem dokumentacji projektowej.

Rozdzia∏ 4

Przepis koƒcowy

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

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieƒkowska


