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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1l 

z dnia 2 października 2007 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis 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 de minimis 
w ramach regionalnych programów operacyjnych, do 
której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ko
misji (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), zwa
nej dalej „pomocą". 

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 
pomocy: 

1) udzielanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, 
objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 
z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej or
ganizacji rynków produktów rybołówstwa i akwa
kultury ( Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, 
t. 4, str. 198); 

2) udzielanej na działalność w zakresie produkcji pod
stawowej produktów rolnych wymienionych w za
łączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, zwanego dalej „TWE"; 

3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania 
do obrotu produktów rolnych wymienionych w za
łączniku I do TWE w następujących przypadkach: 

1) 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). 

a) kiedy wysokość pomocy jest ustalana na pod
stawie ceny lub ilości takich produktów zaku
pionych od producentów surowców lub wpro
wadzonych na rynek przez podmioty gospodar
cze objęte pomocą, 

b) kiedy udzielenie pomocy zależy od faktu jej 
przekazania w części lub w całości producen
tom surowców; 

4) udzielanej na działalność związaną z wywozem do 
państw trzecich lub państw członkowskich, to jest 
pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywo
żonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem 
sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżą
cymi związanymi z prowadzeniem działalności 
eksportowej; 

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

6) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność 
w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządze
nia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. 
w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglo
wego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, 
z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal
ne, rozdz. 8, t. 2, str. 170); 

7) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transpor
tu drogowego udzielanej podmiotom prowadzą
cym działalność zarobkową w zakresie drogowe
go transportu towarowego. 

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) 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; 
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2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przed
siębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycz
nia 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 specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141 ), 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmienia
jącym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerza
jącym jego zakres w celu włączenia pomocy 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). 

§ 4. 1. Pomoc może być udzielana przedsiębior
com, 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 
gospodarczego i społecznego regionu. 

2. Pomoc jest udzielana na projekty realizowane 
w województwie objętym danym regionalnym pro
gramem operacyjnym. 

§ 6. 1. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się 
wszystkie wydatki związane z realizacją projektu, speł
niające kryteria kwalifikowalności wydatków, określo
ne w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za
sadach prowadzenia polityki rozwoju. 

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

§ 7. 1. Pomoc może być udzielana na pokrycie do 
100 % wydatków kwalifikowanych. 

2. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych 
wydatków kwalifikowanych podlega sumowaniu 
z każdą inną pomocą oraz pomocą z budżetu Unii Eu
ropejskiej niezależnie od jej formy i źródła. 

3. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 2, 
nie może przekroczyć maksymalnej intensywności po
mocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy 
w przepisach Unii Europejskiej. 

§ 8. 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; 

4) maksymalnych wartości pomocy, o których mowa 
w§ 9. 

§ 9. 1. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością 
innej pomocy de minimis otrzymanej przez benefi
cjenta pomocy w okresie bieżącego roku kalendarzo
wego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie 
może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 
200 tys. euro. 

2. Wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej 
pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta po
mocy prowadzącego działalność gospodarczą w sek
torze transportu drogowego w okresie bieżącego roku 
kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzo
wych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równo
wartość 100 tys. euro. 

§ 10. 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 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. 2, benefi
cjent pomocy załącza: 

1) zaświadczenia o pomocy de minim is otrzymanej 
w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych; 

2) informacje o innej pomocy publicznej, jaką benefi
cjent pomocy otrzymał w odniesieniu do tych sa
mych wydatków kwalifikowanych, niezależnie od 
jej formy i źródła; 

3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy 
lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację 
finansową beneficjenta pomocy. 
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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, prze
znaczonego na pokrycie całości lub części wydatków 
kwalifikowanych, o których mowa w § 6, na podstawie 
umowy o dofinansowanie. 

§ 11. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grud
nia 2013 r. 

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

Minister Rozwoju Regionalnego: G. Gęsicka 


