DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 czerwca 2021 r.
Poz. 1096

O B WIESZCZENIE
M INISTRA FINANSÓ W, F UNDUSZY I PO LITYK I R EGIO NALNEJ 1)
z dnia 2 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na realizację
inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020 (Dz. U. poz. 2022), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację
inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014–2020 (Dz. U. poz. 2293).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2293), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

1)

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. (poz. 1096)

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA INFRASTRUK T URY I RO ZW O J U 1)
z dnia 5 listopada 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, następujących rodzajów pomocy:
1)

pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie
ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych,

2)

pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych,

3)

pomocy na badania środowiska

̶ zwanych dalej „pomocą”, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, a także
podmioty udzielające tej pomocy.
§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d,
ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadku, o którym mowa:
1)

w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014 – w odniesieniu do pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 36 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014;

2)

w art. 49 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014 – w odniesieniu do pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3.
§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)

intensywności pomocy – oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

2)

normach unijnych – oznacza to normy unijne w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia nr 651/2014;

3)

ochronie środowiska – oznacza to ochronę środowiska, o której mowa w art. 2 pkt 101 rozporządzenia nr 651/2014;

4)

przedsiębiorcy – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy
publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem
wewnętrznym.
§ 5. 1. Podmiotami udzielającymi pomocy, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,
zwanej dalej „ustawą”, mogą być również:
1)

partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

2)

podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.

1)

2)

Obecnie działem administracji rządowej – rozwój regionalny kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016,
str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53
oraz Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.
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2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner
projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotem wdrażającym instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa
o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo decyzja o dofinansowaniu projektu
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.
§ 6. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014–2020 i jest udzielana na:
1)

inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych, zgodnie z art. 36 rozporządzenia nr 651/2014;

2)

inwestycje na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych, zgodnie z art. 37 rozporządzenia nr 651/2014;

3)

badania środowiska bezpośrednio związane z inwestycjami, o których mowa w pkt 1 lub 2, zgodnie z art. 49 rozporządzenia nr 651/2014.
§ 7. Pomoc jest udzielana:

1)

zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014;

2)

w formach i na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a–c rozporządzenia nr 651/2014.
§ 8. Pomoc, o której mowa w § 1:

1)

pkt 1 – jest udzielana, jeżeli jest spełniony jeden z warunków, o których mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

2)

pkt 2 – jest udzielana, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§ 9. Pomoc, o której mowa w § 1:

1)

pkt 1 – jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 36 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014;

2)

pkt 2 – jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 37 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

3)

pkt 3 – jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.
§ 10. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1:

1)

określa się zgodnie z art. 36 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014;

2)

zwiększa się zgodnie z art. 36 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.
2. Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, zwiększa się również o:3)

1)

5 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa mazowieckiego;

2)

15 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa innego niż
województwo mazowieckie.

§ 11. 1. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, określa się zgodnie z art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2. Do dnia 31 grudnia 2021 r. maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, zwiększa się o:4)
1)

5 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa mazowieckiego;

2)

15 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze województwa innego niż
województwo mazowieckie.
§ 12. Maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 3:

1)

określa się zgodnie z art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

2)

zwiększa się zgodnie z art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3)

4)

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U.
poz. 2293), które weszło w życie z dniem 19 grudnia 2020 r.
Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
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§ 13. Do obliczania intensywności oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1–3 rozporządzenia nr 651/2014.
§ 14. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.
§ 15. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. s rozporządzenia nr 651/2014, pomoc stanowi pomoc indywidualną podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
§ 16. Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”,
zgodnie z art. 6 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014.
§ 17. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.
2. Wniosek zawiera:
1)

informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

2)

inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37
ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 743).
4. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji
o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.
§ 18. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze,
w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.
§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).

5)

Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 grudnia 2015 r.

