
Dziennik Ustaw Nr 144 — 11398 — Poz. 1183

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275
oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania
przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci po-
mocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 68,
poz. 414 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 103) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedsi´biorców na wydatki na ustanowienie
lub utrzymanie zabezpieczenia nale˝ytego wy-
konania zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy
o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie kosz-
tów zwiàzanych z otwarciem i prowadzeniem
przez beneficjenta odr´bnego rachunku ban-
kowego lub subkonta na rachunku bankowym
w ramach dzia∏aƒ:

a) 1.4 Wsparcie projektów celowych,

b) 3.3 Tworzenie systemu u∏atwiajàcego inwe-
stowanie w MÂP,

c) 4.1 Wsparcie wdro˝eƒ wyników prac B+R,

d) 4.2 Stymulowanie dzia∏alnoÊci B+R przed-
si´biorstw oraz wsparcie w zakresie wzor-
nictwa przemys∏owego,

e) 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym,

f) 5.4 Zarzàdzanie w∏asnoÊcià intelektualnà,”;

2) w § 8 w ust. 2 pkt 13—13b otrzymujà brzmienie:

„13) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, poniesione przez korzystajàcego
do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, do
wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia za-
warcia umowy leasingu albo sp∏at´ wartoÊ-
ci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych oraz warto-
Êci niematerialnych i prawnych, nale˝nej fi-
nansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu;

13a) ustanowienie lub utrzymanie zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wyni-
kajàcych z umowy o udzielenie wsparcia;

13b) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez beneficjenta lub pod-
miot realizujàcy z nim projekt odr´bnego ra-
chunku bankowego lub subkonta na rachun-
ku bankowym, przeznaczonych do obs∏ugi
projektu lub p∏atnoÊci zaliczkowych;”;

3) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wsparcie na tworzenie systemu u∏atwiajàcego
inwestowanie mo˝e byç udzielone mikro-
przedsi´biorcy, ma∏emu lub Êredniemu przed-
si´biorcy z przeznaczeniem na:

1) zakup us∏ug doradczych w zakresie przygo-
towania dokumentacji i analiz niezb´dnych
do pozyskania zewn´trznych êróde∏ finanso-
wania o charakterze udzia∏owym w celu
wprowadzenia zmian organizacyjnych, pro-
duktowych lub technologicznych o charak-
terze innowacyjnym w dzia∏alnoÊci tego
przedsi´biorcy;

2) wydatki na ustanowienie lub utrzymanie za-
bezpieczenia nale˝ytego wykonania zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z umowy o udzielenie
wsparcia;

3) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez przedsi´biorc´ od-
r´bnego rachunku bankowego lub subkonta
na rachunku bankowym, przeznaczonych
do obs∏ugi projektu lub p∏atnoÊci zaliczko-
wych.”;

4) w § 10 w ust. 2:

a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) obs∏ug´ ksi´gowà, us∏ugi prawnicze, anali-
zy i ekspertyzy;”,

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, poniesione przez korzystajàce-
go do dnia zakoƒczenia realizacji projektu,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 21 sierpnia 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci 
pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—20132)

———————
1) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za-

sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84, poz. 712) minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju re-
gionalnego jest Instytucjà Zarzàdzajàcà Programem Ope-
racyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.
Minister Rozwoju Regionalnego kieruje dzia∏em admini-
stracji rzàdowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013 zosta∏ zaakceptowany decyzjà Komisji Euro-
pejskiej nr K(2007)4562 z dnia 1 paêdziernika 2007 r.
w sprawie przyj´cia Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obj´tego celem
„konwergencja” w Polsce oraz przyj´ty uchwa∏à Rady
Ministrów z dnia 30 paêdziernika 2007 r. w sprawie przyj´-
cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013.
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do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej
z dnia zawarcia umowy leasingu albo sp∏a-
t´ wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych,
nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy
leasingu;”,

c) pkt 16 i 17 otrzymujà brzmienie:

„16) ustanowienie lub utrzymanie zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z umowy o udzielenie wsparcia;

17) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez beneficjenta lub
podmiot realizujàcy z nim projekt odr´bne-
go rachunku bankowego lub subkonta na
rachunku bankowym, przeznaczonych do
obs∏ugi projektu lub p∏atnoÊci zaliczko-
wych.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. IntensywnoÊç wsparcia na tworzenie
systemu u∏atwiajàcego inwestowanie
udzielonego podmiotowi dzia∏ajàcemu
na rzecz innowacyjnoÊci mo˝e wynosiç
do 100 % wydatków kwalifikujàcych si´
do obj´cia wsparciem.

2. Kwota wsparcia na tworzenie systemu
u∏atwiajàcego inwestowanie udzielone-
go mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub
Êredniemu przedsi´biorcy na zakup
us∏ug doradczych nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ 2 miliony euro dla jednego przedsi´-
biorcy na jeden projekt.

3. Kwota wsparcia na tworzenie systemu
u∏atwiajàcego inwestowanie udzielone-
go mikroprzedsi´biorcy, ma∏emu lub
Êredniemu przedsi´biorcy na pokrycie
wydatków na ustanowienie lub utrzyma-
nie zabezpieczenia nale˝ytego wykona-
nia zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy
o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie
kosztów zwiàzanych z otwarciem i pro-
wadzeniem przez przedsi´biorc´ odr´b-
nego rachunku bankowego lub subkonta
na rachunku bankowym nie mo˝e prze-
kroczyç, ∏àcznie z innà pomocà de mini-
mis otrzymanà w bie˝àcym roku kalen-
darzowym oraz w ciàgu dwóch poprze-
dzajàcych lat kalendarzowych z ró˝nych
êróde∏ i w ró˝nych formach, kwoty
200 tysi´cy euro, a w przypadku mikro-
przedsi´biorcy, ma∏ego lub Êredniego
przedsi´biorcy prowadzàcego dzia∏al-
noÊç w sektorze transportu drogowego
— 100 tysi´cy euro.

4. IntensywnoÊç wsparcia na tworzenie
systemu u∏atwiajàcego inwestowanie
udzielonego mikroprzedsi´biorcy, ma∏e-
mu lub Êredniemu przedsi´biorcy na za-
kup us∏ug doradczych nie mo˝e przekro-
czyç 50 % wydatków faktycznie ponie-
sionych na ten cel.

5. IntensywnoÊç wsparcia na tworzenie
systemu u∏atwiajàcego inwestowanie
udzielonego mikroprzedsi´biorcy, ma∏e-
mu lub Êredniemu przedsi´biorcy na po-

krycie wydatków na ustanowienie lub
utrzymanie zabezpieczenia nale˝ytego
wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych
z umowy o udzielenie wsparcia oraz na
pokrycie kosztów zwiàzanych z otwar-
ciem i prowadzeniem przez przedsi´bior-
c´ odr´bnego rachunku bankowego lub
subkonta na rachunku bankowym mo˝e
wynosiç do 100 % wydatków faktycznie
poniesionych na ten cel.”;

6) w § 13 w ust. 3 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zapewnienia finansowania inwestycji w cz´Êci
nieobj´tej wsparciem, przy czym co najmniej
25 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zostanie pokryte ze Êrodków w∏as-
nych przedsi´biorcy albo finansowania ze-
wn´trznego, pochodzàcych z innych êróde∏ ni˝
ze Êrodków publicznych.”;

7) w § 14:

a) w ust. 2:

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ustanowienie lub utrzymanie zabezpie-
czenia nale˝ytego wykonania zobowià-
zaƒ wynikajàcych z umowy o udzielenie
wsparcia;”,

— dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwar-
ciem i prowadzeniem przez przedsi´bior-
c´ odr´bnego rachunku bankowego lub
subkonta na rachunku bankowym, prze-
znaczonych do obs∏ugi projektu lub p∏at-
noÊci zaliczkowych.”,

b) w ust. 5:

— pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej gruntów,
budynków i budowli, poniesione przez
korzystajàcego do dnia zakoƒczenia reali-
zacji projektu, do wysokoÊci ich wartoÊci
poczàtkowej z dnia zawarcia umowy
leasingu albo sp∏at´ wartoÊci poczàtko-
wej gruntów, budynków i budowli, nale˝-
nej finansujàcemu z tytu∏u umowy
leasingu, pod warunkiem ˝e umowa
leasingu b´dzie zawarta na okres co naj-
mniej 5 lat, a w przypadku mikroprzed-
si´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przed-
si´biorcy — co najmniej 3 lat od przewi-
dywanego terminu zakoƒczenia realizacji
projektu;

7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych innych ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub
wartoÊci niematerialnych i prawnych po-
niesione przez korzystajàcego albo sp∏at´
wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych
innych ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub wartoÊci
niematerialnych i prawnych, nale˝nej fi-
nansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu
prowadzàcej do przeniesienia w∏asnoÊci
tych Êrodków lub wartoÊci niematerial-
nych i prawnych na korzystajàcego, z wy-
∏àczeniem leasingu zwrotnego;”,
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— dodaje si´ pkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10) ustanowienie lub utrzymanie zabezpie-

czenia nale˝ytego wykonania zobowià-
zaƒ wynikajàcych z umowy o udzielenie
wsparcia;

11) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwar-
ciem i prowadzeniem przez przedsi´-
biorc´ odr´bnego rachunku bankowego
lub subkonta na rachunku bankowym,
przeznaczonych do obs∏ugi projektu lub
p∏atnoÊci zaliczkowych.”;

8) w § 15:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczàcej

wydatków, o których mowa w § 14 ust. 2
pkt 8 i 9, mo˝e wynosiç do 100 % tych wy-
datków.

3. Kwota wsparcia na realizacj´ projektów ce-
lowych w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w § 12 pkt 1, w zakresie wydat-
ków, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1—7,
nie mo˝e przekroczyç 7,5 miliona euro dla
jednego przedsi´biorcy na jeden projekt.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Kwota wsparcia na realizacj´ projektów ce-

lowych w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w § 12 pkt 1, w zakresie wydat-
ków, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 8 i 9,
nie mo˝e przekroczyç, ∏àcznie z innà pomo-
cà de minimis otrzymanà w bie˝àcym roku
kalendarzowym oraz w ciàgu dwóch po-
przedzajàcych lat kalendarzowych z ró˝nych
êróde∏ i w ró˝nych formach, kwoty 200 ty-
si´cy euro, a w przypadku przedsi´biorcy
prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sektorze trans-
portu drogowego — 100 tysi´cy euro.”;

9) w § 16:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. IntensywnoÊç wsparcia w cz´Êci dotyczà-

cej wydatków, o których mowa w § 14
ust. 5 pkt 10 i 11, mo˝e wynosiç do 100 %
tych wydatków.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Kwota wsparcia na realizacj´ projektów ce-

lowych w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w § 12 pkt 2, w zakresie wydat-
ków, o których mowa w § 14 ust. 5 pkt 1—9,
nie mo˝e przekroczyç 20 milionów z∏otych
dla jednego przedsi´biorcy na jeden pro-
jekt.”,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Kwota wsparcia na realizacj´ projektów ce-

lowych w cz´Êci dotyczàcej dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w § 12 pkt 2, w zakresie wydat-
ków, o których mowa w § 14 ust. 5 pkt 10
i 11, nie mo˝e przekroczyç, ∏àcznie z innà po-
mocà de minimis otrzymanà w bie˝àcym ro-
ku kalendarzowym oraz w ciàgu dwóch po-
przedzajàcych lat kalendarzowych z ró˝nych
êróde∏ i w ró˝nych formach, kwoty 200 tysi´-
cy euro, a w przypadku przedsi´biorcy pro-
wadzàcego dzia∏alnoÊç w sektorze transpor-
tu drogowego — 100 tysi´cy euro.”;

10) w § 17 w ust. 2 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zapewnienia finansowania inwestycji w cz´Êci
nieobj´tej wsparciem, przy czym co najmniej
25 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zostanie pokryte ze Êrodków w∏as-
nych przedsi´biorcy albo finansowania ze-
wn´trznego, pochodzàcych z innych êróde∏ ni˝
ze Êrodków publicznych.”;

11) w § 20 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapewnienia finansowania inwestycji w cz´Êci
nieobj´tej wsparciem, przy czym co najmniej
25 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem zostanie pokryte ze Êrodków w∏as-
nych przedsi´biorcy albo finansowania ze-
wn´trznego, pochodzàcych z innych êróde∏ ni˝
ze Êrodków publicznych.”;

12) w § 21 w ust. 2:

a) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej gruntów,
budynków i budowli, poniesione przez ko-
rzystajàcego do dnia zakoƒczenia realizacji
projektu, do wysokoÊci ich wartoÊci poczàt-
kowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo
sp∏at´ wartoÊci poczàtkowej gruntów, bu-
dynków i budowli, nale˝nej finansujàcemu
z tytu∏u umowy leasingu, pod warunkiem ˝e
umowa leasingu b´dzie zawarta na okres co
najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzed-
si´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przedsi´-
biorcy — co najmniej 3 lat od przewidywa-
nego terminu zakoƒczenia realizacji projek-
tu;

7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych innych ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub
wartoÊci niematerialnych i prawnych ponie-
sione przez korzystajàcego albo sp∏at´ war-
toÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych innych
ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, nale˝nej finansujàce-
mu z tytu∏u umowy leasingu prowadzàcej
do przeniesienia w∏asnoÊci tych Êrodków
lub wartoÊci niematerialnych i prawnych na
korzystajàcego, z wy∏àczeniem leasingu
zwrotnego;”,

b) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) ustanowienie lub utrzymanie zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z umowy o udzielenie wsparcia;

9b) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez przedsi´biorc´ od-
r´bnego rachunku bankowego lub sub-
konta na rachunku bankowym, przezna-
czonych do obs∏ugi projektu lub p∏atnoÊci
zaliczkowych;”,

c) w pkt 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„zakup szkoleƒ specjalistycznych bezpoÊrednio
zwiàzanych z realizacjà projektu, do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o któ-
rych mowa w pkt 1—9b, w tym wydatki na:”;
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13) w § 22:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. IntensywnoÊç wsparcia na zwi´kszenie

potencja∏u badawczo-rozwojowego oraz
wsparcia w zakresie wzornictwa w cz´Êci
dotyczàcej wydatków, o których mowa
w § 21 ust. 2 pkt 9a i 9b, mo˝e wynosiç do
100 % tych wydatków.”,

b) w ust. 7 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) 200 tysi´cy euro, a w przypadku przedsi´-

biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sekto-
rze transportu drogowego — 100 tysi´cy
euro, w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o któ-
rych mowa w § 21 ust. 2 pkt 9a i 9b;”,

c) w ust. 8 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) 200 tysi´cy euro, a w przypadku przedsi´-
biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sekto-
rze transportu drogowego — 100 tysi´cy
euro, w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o któ-
rych mowa w § 21 ust. 2 pkt 9a i 9b;”,

d) dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. ¸àczna wartoÊç wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem na zwi´kszenie
potencja∏u badawczo-rozwojowego dla
cz´Êci inwestycyjnej nie mo˝e przekroczyç
2 milionów z∏otych.”;

14) w § 23 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zobowià˝e si´ do zapewnienia finansowania
inwestycji w cz´Êci nieobj´tej wsparciem, przy
czym co najmniej 25 % wydatków kwalifikujà-
cych si´ do obj´cia wsparciem zostanie pokry-
te ze Êrodków w∏asnych przedsi´biorcy albo
z finansowania zewn´trznego, pochodzàcych
z innych êróde∏ ni˝ ze Êrodków publicznych;”;

15) w § 24 w ust. 2:

a) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej gruntów,
budynków i budowli, poniesione przez ko-
rzystajàcego do dnia zakoƒczenia realizacji
projektu, do wysokoÊci ich wartoÊci poczàt-
kowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo
sp∏at´ wartoÊci poczàtkowej gruntów, bu-
dynków i budowli, nale˝nej finansujàcemu
z tytu∏u umowy leasingu, pod warunkiem ˝e
umowa leasingu b´dzie zawarta na okres co
najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzed-
si´biorcy, ma∏ego lub Êredniego przedsi´-
biorcy — co najmniej 3 lat od przewidywa-
nego terminu zakoƒczenia realizacji projek-
tu;

7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych innych ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub
wartoÊci niematerialnych i prawnych ponie-
sione przez korzystajàcego albo sp∏at´ war-
toÊci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych innych
ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub wartoÊci niemate-
rialnych i prawnych, nale˝nej finansujàce-
mu z tytu∏u umowy leasingu prowadzàcej
do przeniesienia w∏asnoÊci tych Êrodków
lub wartoÊci niematerialnych i prawnych na
korzystajàcego, z wy∏àczeniem leasingu
zwrotnego;”,

b) po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) ustanowienie lub utrzymanie zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z umowy o udzielenie wsparcia;

9b) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez przedsi´biorc´ od-
r´bnego rachunku bankowego lub sub-
konta na rachunku bankowym, przezna-
czonych do obs∏ugi projektu lub p∏atnoÊci
zaliczkowych;”,

c) w pkt 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymu-
je brzmienie:

„zakup szkoleƒ specjalistycznych bezpoÊrednio
zwiàzanych z realizacjà projektu, do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem, o któ-
rych mowa w pkt 1—9b, w tym wydatki na:”;

16) w § 25 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. IntensywnoÊç wsparcia na inwestycje w cz´Ê-
ci dotyczàcej wydatków, o których mowa
w § 24 ust. 2 pkt 9a i 9b, mo˝e wynosiç do
100 % tych wydatków.”;

17) w § 26 w ust. 4 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:

„2a) 200 tysi´cy euro, a w przypadku przedsi´-
biorcy prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sektorze
transportu drogowego — 100 tysi´cy euro,
w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mo-
wa w § 24 ust. 2 pkt 9a i 9b;”;

18) w § 27 w ust. 4 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) instytut Polskiej Akademii Nauk”;

19) w § 28 w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej gruntów, bu-
dynków i budowli, poniesione przez korzysta-
jàcego do dnia zakoƒczenia realizacji projektu,
do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia
zawarcia umowy leasingu albo sp∏at´ wartoÊci
poczàtkowej gruntów, budynków i budowli,
nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy
leasingu, pod warunkiem ˝e umowa leasingu
b´dzie zawarta na okres co najmniej 5 lat od
przewidywanego terminu zakoƒczenia realiza-
cji projektu;

7) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków trwa-
∏ych innych ni˝ okreÊlone w pkt 6 lub wartoÊci
niematerialnych i prawnych poniesione przez
korzystajàcego albo sp∏at´ wartoÊci poczàtko-
wej Êrodków trwa∏ych innych ni˝ okreÊlone
w pkt 6 lub wartoÊci niematerialnych i praw-
nych, nale˝nej finansujàcemu z tytu∏u umowy
leasingu prowadzàcej do przeniesienia w∏as-
noÊci tych Êrodków lub wartoÊci niematerial-
nych i prawnych na korzystajàcego, z wy∏àcze-
niem leasingu zwrotnego.”,

20) w § 29:

a) w ust. 2 pkt 9—11 otrzymujà brzmienie:

„9) obs∏ug´ ksi´gowà i us∏ugi prawnicze;
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10) ustanowienie lub utrzymanie zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z umowy o udzielenie wsparcia;

11) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez beneficjenta lub pod-
miot realizujàcy z nim projekt odr´bnego ra-
chunku bankowego lub subkonta na ra-
chunku bankowym, przeznaczonych do ob-
s∏ugi projektu lub p∏atnoÊci zaliczkowych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. ¸àczna wartoÊç wydatków na pokrycie kosz-
tów osobowych i administracyjnych, o któ-
rych mowa w ust. 2, nie mo˝e przekroczyç
7 % ca∏kowitych wydatków kwalifikujàcych
si´ do obj´cia wsparciem na rozwój powià-
zania kooperacyjnego.”,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. IntensywnoÊç wsparcia na rozwój powiàza-
nia kooperacyjnego w zakresie wydatków,
o których mowa w ust. 2 pkt 10, mo˝e wyno-
siç do 100 % ca∏kowitych wydatków kwalifi-
kujàcych si´ do obj´cia wsparciem.”;

21) w § 33 w ust. 2 pkt 12—13a otrzymujà brzmienie:

„12) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, poniesione przez korzystajàcego
do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, do
wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia
zawarcia umowy leasingu albo sp∏at´ warto-
Êci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych oraz war-
toÊci niematerialnych i prawnych, nale˝nej fi-
nansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu;

13) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia
nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wynikajà-
cych z umowy o udzielenie wsparcia;

13a) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez beneficjenta lub pod-
miot realizujàcy z nim projekt odr´bnego ra-
chunku bankowego lub subkonta na rachun-
ku bankowym, przeznaczonych do obs∏ugi
projektu lub p∏atnoÊci zaliczkowych;”;

22) w § 35 w ust. 2 pkt 12—13 otrzymujà brzmienie:

„12) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia
nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wynikajà-
cych z umowy o udzielenie wsparcia;

12a) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez beneficjenta lub pod-
miot realizujàcy z nim projekt odr´bnego ra-
chunku bankowego lub subkonta na rachun-
ku bankowym, przeznaczonych do obs∏ugi
projektu lub p∏atnoÊci zaliczkowych;

13) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, poniesione przez korzystajàcego
do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, do
wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia
zawarcia umowy leasingu albo sp∏at´ wartoÊ-
ci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊ-
ci niematerialnych i prawnych, nale˝nej
finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu;”;

23) w § 36:

a) w ust. 5 dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) ustanowienie lub utrzymanie zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z umowy o udzielenie wsparcia;

6) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez przedsi´biorc´ od-
r´bnego rachunku bankowego lub subkonta
na rachunku bankowym, przeznaczonych
do obs∏ugi projektu lub p∏atnoÊci zaliczko-
wych.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony pra-
wa w∏asnoÊci przemys∏owej w zakresie wy-
datków, o których mowa w ust. 5 pkt 1—4,
nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 2 tysiàce z∏otych ani
nie mo˝e przekroczyç 400 tysi´cy z∏otych dla
jednego przedsi´biorcy na jeden projekt.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Kwota wsparcia na uzyskanie ochrony pra-
wa w∏asnoÊci przemys∏owej w zakresie wy-
datków, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6,
nie mo˝e przekroczyç 200 tysi´cy euro,
a w przypadku przedsi´biorcy prowadzàce-
go dzia∏alnoÊç w sektorze transportu dro-
gowego — 100 tysi´cy euro.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. IntensywnoÊç wsparcia na uzyskanie ochro-
ny prawa w∏asnoÊci przemys∏owej nie mo˝e
przekroczyç:

1) w przypadku mikroprzedsi´biorcy lub
ma∏ego przedsi´biorcy — 70 % wydat-
ków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem, o których mowa w ust. 5 pkt 1—4,
je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy lub wzór
przemys∏owy powsta∏ w wyniku prowa-
dzonych badaƒ przemys∏owych;

2) w przypadku Êredniego przedsi´biorcy —
60 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 5 pkt 1—4, je˝eli wynalazek, wzór
u˝ytkowy lub wzór przemys∏owy powsta∏
w wyniku prowadzonych badaƒ przemy-
s∏owych;

3) w przypadku mikroprzedsi´biorcy lub
ma∏ego przedsi´biorcy — 45 % wydat-
ków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem, o których mowa w ust. 5 pkt 1—4,
je˝eli wynalazek, wzór u˝ytkowy lub wzór
przemys∏owy powsta∏ w wyniku prowa-
dzonych prac rozwojowych;

4) w przypadku Êredniego przedsi´biorcy —
35 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 5 pkt 1—4, je˝eli wynalazek, wzór
u˝ytkowy lub wzór przemys∏owy powsta∏
w wyniku prowadzonych prac rozwojo-
wych;

5) 100 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 5 pkt 5 i 6.”;
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24) w § 37:

a) w ust. 5 dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) ustanowienie lub utrzymanie zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z umowy o udzielenie wsparcia;

6) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez przedsi´biorc´ od-
r´bnego rachunku bankowego lub subkonta
na rachunku bankowym, przeznaczonych
do obs∏ugi projektu lub p∏atnoÊci zaliczko-
wych.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Kwota wsparcia na realizacj´ ochrony w∏as-
noÊci przemys∏owej w zakresie wydatków,
o których mowa w ust. 5 pkt 1—4, nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ 2 tysiàce z∏otych ani nie mo˝e
przekroczyç 400 tysi´cy z∏otych dla jednego
przedsi´biorcy na jeden projekt.”,

c) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Kwota wsparcia na realizacj´ ochrony w∏as-
noÊci przemys∏owej w zakresie wydatków,
o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6, nie mo-
˝e przekroczyç 200 tysi´cy euro, a w przy-
padku przedsi´biorcy prowadzàcego dzia-
∏alnoÊç w sektorze transportu drogowego
— 100 tysi´cy euro.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. IntensywnoÊç wsparcia na realizacj´ ochro-

ny w∏asnoÊci przemys∏owej nie mo˝e prze-
kroczyç:

1) w przypadku mikroprzedsi´biorcy lub
ma∏ego przedsi´biorcy — 45 % wydat-
ków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wspar-
ciem, o których mowa w ust. 5 pkt 1—4;

2) w przypadku Êredniego przedsi´biorcy —
35 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 5 pkt 1—4;

3) 100 % wydatków kwalifikujàcych si´ do
obj´cia wsparciem, o których mowa
w ust. 5 pkt 5 i 6.”;

25) w § 38 w ust. 4:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) raty sp∏at wartoÊci poczàtkowej Êrodków

trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych, poniesione przez korzystajàcego
do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, do
wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia
zawarcia umowy leasingu albo sp∏at´ warto-
Êci poczàtkowej Êrodków trwa∏ych oraz war-
toÊci niematerialnych i prawnych, nale˝nej
finansujàcemu z tytu∏u umowy leasingu;”,

b) pkt 11 i 12 otrzymujà brzmienie:

„11) ustanowienie lub utrzymanie zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z umowy o udzielenie wsparcia;

12) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez przedsi´biorc´ od-
r´bnego rachunku bankowego lub subkon-
ta na rachunku bankowym, przeznaczo-
nych do obs∏ugi projektu lub p∏atnoÊci za-
liczkowych.”;

26) w § 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. IntensywnoÊç wsparcia na przygotowanie pla-
nu rozwoju eksportu nie mo˝e przekroczyç
80 % ca∏kowitych wydatków na:

1) zakup us∏ug doradczych;

2) ustanowienie lub utrzymanie zabezpiecze-
nia nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wy-
nikajàcych z umowy o udzielenie wsparcia;

3) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez przedsi´biorc´ od-
r´bnego rachunku bankowego lub subkonta
na rachunku bankowym, przeznaczonych
do obs∏ugi projektu lub p∏atnoÊci zaliczko-
wych.”;

27) w § 41 w ust. 2 pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie:

„8) ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia
nale˝ytego wykonania zobowiàzaƒ wynikajà-
cych z umowy o udzielenie wsparcia;

9) pokrycie kosztów zwiàzanych z otwarciem
i prowadzeniem przez przedsi´biorc´ odr´b-
nego rachunku bankowego lub subkonta na
rachunku bankowym, przeznaczonych do ob-
s∏ugi projektu lub p∏atnoÊci zaliczkowych.”.

§ 2. 1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia oraz do umów o udzielenie wsparcia zawartych na
podstawie wniosków z∏o˝onych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia stosuje si´ przepi-
sy dotychczasowe.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, w∏aÊ-
ciwa instytucja, na wniosek beneficjenta, dokona
zmiany zawartej umowy albo zawrze umow´ o udzie-
lenie wsparcia, z uwzgl´dnieniem warunków okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu, o którym mowa w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: w z. H. Jahns
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