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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO11 

z dnia 11 października 2007 r. 

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przezna
czenie, warunki i tryb udzielania regionalnej pomocy 
inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 
operacyjnych, do której mają zastosowanie przepisy 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 
24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy in
westycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 01.11.2006, str. 29), 
zwanej dalej „pomocą". 

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 
pomocy: 

1) udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, 
hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, budow
nictwa okrętowego oraz włókien syntetycznych; 

2) udzielanej na działalność związaną z wywozem do 
krajów trzecich lub państw członkowskich Unii Eu
ropejskiej, czyli pomocy związanej bezpośrednio 
z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem 
i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z inny
mi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadze
niem działalności eksportowej; 

3) uzależnionej od wykorzystania towarów produkcji 
krajowej uprzywilejowanych względem towarów 
przywożonych. 

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w za
kresie działalności gospodarczej związanej z: 

1) produkcją pierwotną produktów rolnych wymie
nionych w załączniku I do Traktatu ustanawiające
go Wspólnotę Europejską; 

2) wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi 
imitować lub zastępować mleko i przetwory mlecz
ne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. 
w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obro
cie mleka i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 
182 z 03.07.1987, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wyda
nie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.). 

,, Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini
stracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa
nia Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 131, 
poz. 916 oraz z 2007 r. Nr 110, poz. 761 i Nr 148, poz. 1042). 

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) dużym projekcie inwestycyjnym - należy przez to 
rozumieć projekt w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. g 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 
24 października 2006 r. w sprawie stosowania 
art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej 
pomocy inwestycyjnej; 

2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przed
siębiorcy - należy przez to rozumieć mikroprzed
siębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo w ro
zumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w spra
wie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odnie
sieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, 
str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.), 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmienia
jącym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 
i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia po
mocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 
z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64); 

3) podmiocie udzielającym pomocy - należy przez 
to rozumieć podmiot udzielający pomocy, o któ
rym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

4) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przed
siębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 
12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pań
stwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmienia
jącym rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 
i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia po
mocy dla badań i rozwoju. 

§ 4. 1. Pomoc może być udzielana przedsiębior
com, w tym w szczególności mikroprzedsiębiorcom, 
małym i średnim przedsiębiorcom, zwanym dalej „be
neficjentami pomocy". 

2. Pomoc nie może być udzielana beneficjentom 
pomocy: 

1) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wyni
kający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej po
moc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym 
rynkiem; 

2) znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej 
w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji 
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w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczą
cych pomocy państwa w celu ratowania i restruk
turyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. 
UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). 

§ 5. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju go
spodarczego i społecznego regionu przez udzielanie 
bezpośredniego wsparcia beneficjentom pomocy. 

2. Pomoc może być udzielana beneficjentom po
mocy na realizację nowych inwestycji lub tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
w województwie objętym danym regionalnym pro
gramem operacyjnym. 

3. Nowa inwestycja obejmuje: 

1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niemate
rialne i prawne związane z: 

a) utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, 

b) rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 

c) dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa po
przez wprowadzenie nowych dodatkowych pro
duktów lub 

d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produk
cyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie; 

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związa
nych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknię
te lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie na
stąpił, przy czym środki nabywane są przez inwe
stora niezależnego od zbywcy. 

3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym: 

a) budowli i budynków pod warunkiem, że ich na
bycie pozostaje w bezpośrednim związku z cela
mi projektu inwestycyjnego objętego pomocą, 

b) maszyn i urządzeń, 

c) narzędzi, przyrządów i aparatury, 

d) wyposażenia technicznego dla prac biurowych, 

e) infrastruktury technicznej związanej z nową in
westycją, w szczególności drogi wewnętrznej, 
przewodów lub urządzeń wodociągowych, ka
nalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych lub telekomunikacyjnych; 

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
związanych z transferem technologii poprzez na
bycie patentów, licencji, know-how lub nieopaten
towanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącz
nie następujące warunki: 

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach 
przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc, 

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisa
mi o rachunkowości, 

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach 
rynkowych, 

d) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy 
przez co najmniej pięć lat, a w przypadku mikro
przedsiębiorcy, małego i średniego przedsię
biorcy przez co najmniej trzy lata. 

4. Nową inwestycją nie jest: 2. Nabycie środków trwałych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3, może nastąpić również w drodze umo-

1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia wy leasingu. 
zdolności produkcyjnych; 

2) nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa. 

5. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją oznacza przyrost netto liczby pra
cowników w stosunku do średniej z poprzednich 
12 miesięcy, w wyniku realizacji nowej inwestycji, 
w okresie trzech lat od dnia jej zakończenia. Do liczby 
pracowników wlicza się pracowników zatrudnionych 
w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jednego 
roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wy
miarze czasu pracy oraz pracowników sezonowych, 
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

6. Przy udzielaniu pomocy na nowe inwestycje, 
o których mowa w ust. 2, niedozwolone jest stosowa
nie ograniczeń sektorowych, z wyłączeniem nowych 
inwestycji z zakresu turystyki. 

§ 6. 1. Do wydatków kwalifikowanych w ramach 
nowej inwestycji zalicza się niezbędne do jej realizacji 
wydatki poniesione na: 

1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytko
wania gruntów; 

2) nabycie prawa własności lub wieczystego użytko
wania nieruchomości zabudowanej; 

3. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której 
mowa w ust. 2, jest leasing ruchomych środków trwa
łych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przenie
sienia własności tych środków na beneficjenta pomo
cy po zakończeniu trwania umowy. 

4. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której 
mowa w ust. 2, jest leasing nieruchomości, powinien 
on trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywa
nego zakończenia realizacji inwestycji. Podmiot udzie
lający pomocy może skrócić ten okres do 3 lat, gdy be
neficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały 
lub średni przedsiębiorca. 

5. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, na
byte przez beneficjenta pomocy innego niż mikro
przedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, po
winny być nowe. 

6. W przypadku beneficjenta pomocy innego niż 
mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca 
wydatki określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w wy
sokości nieprzekraczającej 50 % całkowitych wydat
ków kwalifikowanych. 

7. W przypadku beneficjenta pomocy prowadzące
go działalność gospodarczą w sektorze transportu do 
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wydatków kwalifikowanych nie zalicza się wydatków 
na zakup środków transportu. 

8. Koszty prac związanych z przygotowaniem no
wej inwestycji oraz usług doradczych z nią związanych 
mogą zostać uwzględnione do poziomu intensywno
ści odpowiadającego 50 % faktycznie poniesionych 
kosztów wyłącznie w wypadku, gdy beneficjentem po
mocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przed
siębiorca, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zasto
sowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do po
mocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym roz
porządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym 
jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i roz
woju. 

9. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwa
łych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala 
się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, 
poz. 694, z późn. zm.2>). 

10. Wydatki, o których mowa w ust. 1 i 8, pomniej
sza się o podatek od towarów i usług, chyba że zgod
nie z odrębnymi przepisami beneficjentowi pomocy 
nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia. 

§ 7. Do wydatków kwalifikowanych na tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej in
westycji zalicza się dwuletnie koszty pracy nowo za
trudnionych pracowników, na które składają się: 

1) wynagrodzenia brutto; 

2) obowiązkowe składki, w tym składki na ubezpie
czenia społeczne. 

3) 30 % - na obszarze należącym do miasta stołecz
nego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 
2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - na obszarze 
należącym do województwa mazowieckiego. 

2. W przypadku mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców, z wyłączeniem prowadzą
cych działalność gospodarczą w sektorze transportu, 
intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może 
ulec zwiększeniu o: 

1) 1 O punktów procentowych - w przypadku śred
niego przedsiębiorcy; 

2) 20 punktów procentowych - w przypadku mikro
przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. 

3. Maksymalną wartość pomocy udzielanej na re
alizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się 
zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. 
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. 
Nr 190, poz. 1402). 

§ 9. 1. Maksymalna intensywność pomocy, o któ
rej mowa w § 8 ust. 1 i 2, może zostać obliczona w od
niesieniu do wydatków kwalifikowanych, o których 
mowa w§ 6 ust. 1 lub§ 7. 

2. Pomoc obliczana na podstawie wydatków kwa
lifikowanych, o których mowa w § 6 ust. 1, może być 
udzielana wraz z pomocą obliczaną na podstawie wy
datków kwalifikowanych, o których mowa w§ 7, pod 
warunkiem że łączna wielkość pomocy nie przekracza 
maksymalnej intensywności określonej w § 8 ust. 1 i 2 
albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 8 ust. 3, 
przy czym przy ustaleniu maksymalnej wielkości po
mocy bierze się pod uwagę wyższą kwotę wydatków, 
o których mowa w§ 6 ust. 1, albo wydatków, o których 
mowa w§ 7. 

§ 8. 1. Maksymalna intensywność pomocy liczona 
jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydat-
ków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8, wy- § 10. 1. Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc, 
nosi: jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do: 

1) 50 % - na obszarach należących do województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazur
skiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskie
go, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujaw
sko-pomorskiego; 

2) 40 % - na obszarach należących do województw: 
śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, 
dolnośląskiego, wielkopolskiego, a w okresie od 
dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 
na obszarze należącym do województwa mazo
wieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego 
Warszawy; 

21 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, 
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, 
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, 
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540. 

1) celu i przedmiotu realizacji nowej inwestycji, o któ
rych mowa w § 5; 

2) wydatków kwalifikowanych, o których mowa w§ 6 
i 7; 

3) intensywności pomocy, o której mowa w § 6 ust. 8 
i§ 8; 

4) trwałości realizacji projektu. 

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje 
się za spełniony w przypadku, gdy inwestycja zostanie 
utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy 
przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia. 
W przypadku gdy beneficjentem pomocy jest mikro
przedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, pod
miot udzielający pomocy może skrócić ten okres do 
3 lat. 

3. Wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi 
na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe 
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w okresach, o których mowa w ust. 2, nie będzie uzna
na za nieutrzymanie inwestycji, o ile działalność go
spodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona 
przez beneficjenta pomocy przez minimalny wymaga
ny okres. 

4. Prace i usługi, o których mowa w § 6 ust. 8, są 
świadczone przez podmioty zewnętrzne i nie mogą 
obejmować doradztwa stałego lub okresowego, zwią
zanego z bieżącą działalnością operacyjną beneficjen
ta pomocy. 

5. W przypadku obliczania maksymalnej dopusz
czalnej wielkości pomocy w odniesieniu do wydatków 
kwalifikowanych, o których mowa w§ 6 ust. 1, benefi
cjent pomocy powinien wnieść wkład własny odpo
wiadający co najmniej 25 % wydatków kwalifikowa
nych, pochodzący ze środków własnych lub z ze
wnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawio
nej wsparcia ze środków publicznych. 

§ 11. 1. Beneficjent pomocy składa wniosek o do
finansowanie w ramach regionalnego programu ope
racyjnego do podmiotu udzielającego pomocy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera 
w szczególności: 

1) nazwę beneficjenta pomocy; 

2) tytuł i miejsce realizacji nowej inwestycji; 

3) cel realizacji nowej inwestycji; 

4) opis nowej inwestycji; 

5) opis rezultatów realizacji nowej inwestycji; 

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realiza-
cji nowej inwestycji; 

7) wartość nowej inwestycji; 

8) wydatki kwalifikowane; 

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania. 

3. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny 
wniosku w oparciu o: 

1) kryteria, o których mowa w § 1 O; 

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 
2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczą
ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne
go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporzą
dzenie WE nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 
z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.). 

4. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa 
w ust. 3, beneficjentowi pomocy przyznawana jest po
moc w formie bezzwrotnego dofinansowania, prze
znaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowa
nych, o których mowa w § 6 ust. 1 i 8 oraz § 7, na pod
stawie umowy o dofinansowanie. 

§ 12. 1. Prace związane z realizacją nowej inwesty
cji mogą się rozpocząć po złożeniu przez beneficjenta 

pomocy wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 1, i uzy
skaniu przez beneficjenta pomocy od podmiotu udzie
lającego pomocy pisemnego potwierdzenia, z zastrze
żeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, że nowa in
westycja spełnia warunki uzyskania pomocy określo
ne w§ 10 i kwalifikuje się do objęcia pomocą. 

2. Przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją 
nowej inwestycji należy rozumieć podjęcie prac bu
dowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobo
wiązania do zamówienia ruchomych środków trwa
łych, z wyłączeniem wydatków związanych z przygoto
waniem i opracowaniem dokumentacji projektowej. 

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, wyda
wane jest przez podmiot udzielający pomocy w termi
nie 60 dni od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie 
i nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wy
płatę pomocy. 

§ 13. 1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych sa
mych wydatków kwalifikowanych lub tej samej inwe
stycji podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, 

w tym pomocą de minimis w rozumieniu rozporządze
nia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, 
str. 5) oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzie
loną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy 
i źródła. 

2. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 1, 
nie może przekroczyć maksymalnej intensywności po
mocy określonej w § 6 ust. 8 oraz § 8 ust. 1 i 2 albo 
wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 8 ust. 3. 

§ 14. 1. Pomoc podlega indywidualnej notyfikacji 
Komisji Europejskiej, jeżeli łączna wartość pomocy ze 
wszystkich źródeł, jakiej można udzielić na rzecz duże
go projektu inwestycyjnego, przekracza 75 % maksy
malnej kwoty pomocy przyznanej na inwestycję o wy
datkach kwalifikowanych stanowiących równowar
tość 100 mln euro. 

2. W przypadku prac i usług, o których mowa w § 6 
ust. 8, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Ko
misji Europejskiej w przypadkach określonych w art. 6 
ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 
12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

§ 15. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grud
nia 2013 r., z wyjątkiem§ 6 ust. 8, § 10 ust. 4 oraz§ 14 
ust. 2, które obowiązują do dnia 30 czerwca 2008 r. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rozwoju Regionalnego: w z. J. Kwieciński 


