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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1l 

z dnia 11 października 2007 r. 

w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców 
oraz małych i średnich przedsiębiorców 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. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, 
poz. 984) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przezna
czenie, warunki i tryb udzielania pomocy na usługi do
radcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i śred
nich przedsiębiorców, w ramach regionalnych progra
mów operacyjnych, do której mają zastosowanie prze
pisy 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 (Dz. Urz. WE L 10 
z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie spe
cjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.), zwanej dalej 
,,pomocą". 

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

1) w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, górnic
twa węgla; 

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 uprzywilejowanej względem towarów 
przywożonych. 

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

1) związanej z produkcją pierwotną produktów rol
nych wymienionych w załączniku I do Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanego 
dalej „TWE"; 

2) związanej z produkcją i obrotem produktami mają
cymi imitować lub zastępować mleko i przetwory 
mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporzą
dzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 
1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych 
w obrocie mleka i przetworami mlecznymi 
(Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247). 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini
stracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lip
ca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mi
nistra 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) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przed
siębiorcy- należy przez to rozumieć przedsiębior
stwo spełniające warunki określone w załączniku 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 (Dz. Urz. UE L 63 
z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64); 

2) 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. 1. Pomoc może być udzielana mikroprzedsię-
biorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, zwanym 
dalej „beneficjentami 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, w rozumieniu art. 87 TWE; 

2) znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej 
w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji 
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 poprzez ułatwie
nie dostępu do usług doradczych mających wpływ na 
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. 

2. Pomoc może być udzielana na realizację projek
tu w województwie objętym danym regionalnym pro
gramem operacyjnym, polegającego na zakupie usług 
doradczych od podmiotów zewnętrznych w zakresie: 

1) jakości, dotyczących w szczególności: 

a) projektowania, wdrażania i doskonalenia syste
mów zarządzania jakością i zarządzania środo
wiskowego, 

b) uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodnoś
ci dla wyrobów, usług, surowców, maszyn 
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i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub 
kwalifikacji personelu, 

c) wydawania deklaracji zgodności producenta, 
w zakresie określonym w lit. b; 

2) wykorzystywania zaawansowanych technologii 
informatycznych w przedsiębiorstwie; 

3) opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa; 

4) projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego 
produktu lub usługi lub opracowywania planów 
marketingowych; 

5) tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy 
sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębior
cami w zakresie transferu technologii i innowacji; 

6) przygotowania do uczestniczenia w programach 
badawczych i innowacyjnych; 

7) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw; 

8) łączenia się przedsiębiorstw; 

9) prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii 
Europejskiej; 

10) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na 
nowe rynki zagraniczne; 

11) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na roz
wój działalności gospodarczej. 

§ 6. 1. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się 
niezbędne do realizacji projektu wydatki poniesione 
na sfinansowanie usług doradczych. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza 
się o podatek od towarów i usług, chyba że zgodnie 
z odrębnymi przepisami beneficjentowi pomocy nie 
przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia. 

§ 7. 1. Maksymalna intensywność pomocy liczona 
jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydat
ków kwalifikowanych wynosi 50 %. 

2. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych 
wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu z każ
dą inną pomocą, w tym z pomocą de minimis w rozu
mieniu rozporządzenia 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 Euro
pejskiej, udzielaną beneficjentowi pomocy, niezależnie 
od jej formy i źródła. 

3. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 2, 
nie może przekroczyć maksymalnej intensywności po
mocy określonej w ust. 1. 

§ 8. 1. Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc, 
jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do: 

1) celu i przedmiotu realizacji projektu, o których mo
wa w§ 5; 

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

3) intensywności pomocy, o której mowa w§ 7. 

2. Pomoc nie może być udzielana na usługi doradz
twa stałego lub okresowego, związanego z bieżącą 
działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak 
doradztwo podatkowe, usługi prawne lub reklamowe. 

§ 9. 1. Beneficjent pomocy składa wniosek o dofi
nansowanie projektu w ramach regionalnego progra
mu operacyjnego do podmiotu udzielającego pomocy. 

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

1) nazwę beneficjenta pomocy; 

2) tytuł i miejsce realizacji projektu; 

3) cel realizacji projektu; 

4) opis projektu; 

5) opis rezultatów realizacji projektu; 

6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realiza-
cji projektu; 

7) wartość projektu; 

8) wydatki kwalifikowane; 

9) wnioskowaną kwotę dofinansowania. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, benefi
cjent pomocy załącza oświadczenie, że nie otrzymał 
pomocy na ten projekt w ramach innego programu 
operacyjnego. 

4. Podmiot udzielający pomocy przeprowadza oce
nę wniosku w oparciu o: 

1) kryteria, o których mowa w § 8; 

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 rozporządze
nie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 
z 31.07.2006, str. 25). 

5. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa 
w ust. 4, beneficjentowi pomocy jest przyznawana po
moc w formie bezzwrotnego dofinansowania przezna
czonego na pokrycie części wydatków kwalifikowa
nych, o których mowa w § 6, na podstawie umowy 
o dofinansowanie. 

§ 10. 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 w odniesieniu do pomocy państwa dla ma
łych i średnich przedsiębiorstw. 

§ 11. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 
2008 r. 

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

Minister Rozwoju Regionalnego: w z. J. Kwieciński 


