DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 grudnia 2021 r.
Poz. 2423

RO ZPO RZĄDZENIE
M INISTRA FUNDUSZY I PO LITYK I REGIO NALNEJ 1)
z dnia 20 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–20202)
Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 1044) wprowadza się następujące zmiany:
1)

§ 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Pomoc, pomoc de minimis oraz pomoc finansowa niestanowiąca pomocy publicznej są udzielane do
dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Regionalna pomoc inwestycyjna dla MŚP jest udzielana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022–2027
określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).”;

2)

w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych,
o których mowa w § 11 ust. 1, określa się zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy regionalnej dla małych lub
średnich przedsiębiorców określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”;

3)

w § 34 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)

4)

1)

2)

pomocy inwestycyjnej określa się zgodnie z art. 27 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.”;

w § 41a ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 7, zwiększa się na zasadach określonych w art. 41 ust. 8 i 9
rozporządzenia Komisji nr 651/2014.”;
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy
i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 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) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni
funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014‒2020.
Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia
12 lutego 2015 r. nr C(2015)885 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020”
do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce
oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020.
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w § 41b ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 5, zwiększa się na zasadach określonych w art. 47 ust. 8 zdanie
drugie i ust. 9 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.”;

6)

w § 42 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1303/2013”, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP;”.

§ 2. 1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem 1 stycznia 2022 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
2. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawieranych od dnia 1 stycznia 2022 r. na podstawie wniosków
o udzielenie pomocy finansowej złożonych w konkursach albo otwartych naborach ogłoszonych przed dniem 1 stycznia
2022 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jednakże maksymalna intensywność pomocy inwestycyjnej nie może być wyższa niż określona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu albo otwartego naboru.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli maksymalna intensywność pomocy inwestycyjnej określona zgodnie
z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem jest niższa niż określona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu albo otwartego naboru, pomoc finansowa jest
udzielana pod warunkiem, że wnioskodawca, którego projekt został wybrany do dofinansowania, na wezwanie Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uwzględni we wniosku o udzielenie pomocy finansowej zmiany wprowadzone niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016,
str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1,
Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz.
UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231
z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30.

