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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 2 czerwca 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 
pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—20132)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, 
z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości po-
mocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju 
gospodarki elektronicznej w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. 
Nr 153, poz. 956 oraz z 2009 r. Nr 21, poz. 115) wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  udzielona przedsiębiorcy spełniającemu kryte-
ria zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu 
pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych doty-
czących pomocy państwa w celu ratowania 
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 
(Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);”;

2) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  8. 2. Wspieranie wdrażania elektronicznego 
biznesu typu B2B, w zakresie wydatków 
związanych z informacją o udziale finanso-
wym środków budżetu Unii Europejskiej 
w realizowanym projekcie, obsługi instru-
mentów zabezpieczających realizację umo-
wy o udzielenie wsparcia oraz na pokrycie 
kosztów związanych z otwarciem i prowa-
dzeniem przez beneficjenta odrębnego ra-
chunku bankowego lub subkonta na rachun-
ku bankowym przeznaczonych do obsługi 
projektu lub płatności zaliczkowych”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Wsparcie w ramach działania 8. 2. Wspiera-
nie wdrażania elektronicznego biznesu typu 
B2B, w zakresie inwestycji, stanowi pomoc 
publiczną i jest udzielane zgodnie z warun-
kami określonymi w przepisach rozdziału I, 
art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodza-
je pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem 
w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogól-
nego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, 
str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem  
Komisji”.”;

3) w § 3 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14)  wydatkach kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem — należy przez to rozumieć:

a)  wydatki określone w rozporządzeniu, fak-
tycznie poniesione i udokumentowane, 
bezpośrednio związane z projektem i nie-
zbędne do jego realizacji, pomniejszone 
o naliczony podatek od towarów i usług, 
z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi prze-
pisami podmiotom, o których mowa w § 4 
ust. 2 i § 9 ust. 2, nie przysługuje prawo do 
jego zwrotu lub odliczenia od należnego 
podatku od towarów i usług,

b)  wydatki ogólne rozliczane ryczałtem, o któ-
rych mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 lit. b.”;

4) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Agencja może udzielić wsparcia na działal-
ność gospodarczą w dziedzinie gospodarki 
elektronicznej z przeznaczeniem na realiza-
cję projektu polegającego na świadczeniu co 
najmniej jednej e-usługi, przy czym projekt 
ten może obejmować wytworzenie produk-
tów cyfrowych koniecznych do świadczenia 
e-usługi.”,

b) w ust. 2:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  złożył wniosek o udzielenie wsparcia nie 
wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębior-
cy do Krajowego Rejestru Sądowego albo 
Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie 
później niż przed upływem roku, licząc od 
dnia tego wpisu;”,

— dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5)  wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia 
złożył oświadczenie, że w okresie od dnia 

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 i Nr 157, poz. 1241) minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą 
Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 
2007—2013. 
 Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini-
stracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lis- 
topada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2)  Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007—2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Euro-
pejskiej nr K (2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem 
„konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyję-
cia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007—2013.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, 
poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.
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złożenia wniosku o udzielenie wsparcia 
do 3 lat po dniu zakończenia realizacji 
projektu nie jest ani nie będzie kontrolo-
wany przez przedsiębiorcę działającego 
na rynku właściwym, w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4));

 6)  złożył nie więcej niż jeden wniosek 
o udzielenie wsparcia w ramach danego 
konkursu.”;

5) w § 5 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)  na projekty mające na celu świadczenie usług 
poczty elektronicznej, usług hostingowych 
oraz usług związanych z rejestracją i utrzyma-
niem domen internetowych; 

  3)  na projekty polegające na obrocie handlowym 
produktami.”;

6) w § 6 w ust. 2:

a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3)  zakup analiz przygotowawczych, usług 
translacyjnych i innych usług eksperckich;

 4)  pokrycie kosztów ogólnych obejmujących 
zakup usług transportowych, telekomunika-
cyjnych, komunalnych lub pocztowych, za-
kup usług księgowych, prawnych, materia-
łów biurowych i eksploatacyjnych, najem 
i eksploatację pomieszczeń, pod warunkiem 
że ich stawki odpowiadają powszechnie sto-
sowanym na rynku, do wysokości:

a)  20 % całkowitych wydatków kwalifikują-
cych się do objęcia wsparciem, o których 
mowa w pkt 1—3, 7—12, w przypadku 
rozliczania wydatków ogólnych faktycznie 
poniesionych i udokumentowanych za-
płaconą fakturą lub innym dokumentem 
księgowym o równoważnej wartości do-
wodowej, albo

b)  15 % całkowitych wydatków kwalifikują-
cych się do objęcia wsparciem, o których 
mowa w pkt 1—3, 7—12, w przypadku 
rozliczania wydatków ogólnych ryczał-
tem;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  raty spłat wartości początkowej środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, poniesione przez korzystające-
go do dnia zakończenia realizacji projektu, 
do wysokości ich wartości początkowej 
z dnia zawarcia umowy leasingu prowa-
dzącego do przeniesienia własności, z wy-
łączeniem leasingu zwrotnego albo spłatę 
wartości początkowej środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
należnej z tytułu umowy leasingu prowa-
dzącego do przeniesienia własności, z wy-
łączeniem leasingu zwrotnego;”,

c) po pkt 11a dodaje się pkt 11b w brzmieniu:

„11b)  pokrycie kosztów związanych z otwarciem 
i prowadzeniem przez beneficjenta odręb-
nego rachunku bankowego lub subkonta 
na rachunku bankowym, przeznaczonych 
do obsługi projektu lub płatności zaliczko-
wych;”,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12)  zakup szkoleń bezpośrednio związanych 
z uruchomieniem i obsługą e-usługi dla 
osób zaangażowanych w realizację projek-
tu objętego wsparciem, do wysokości nie-
przekraczającej 10 % całkowitych wydat-
ków kwalifikujących się do objęcia wspar-
ciem, o których mowa w pkt 1—11b.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1.  Wielkość wsparcia, o którym mowa w § 4 
ust. 1, może wynosić do 70 % wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

2.  W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub  
małego przedsiębiorcy będącego osobą 
fizyczną, który w roku złożenia wniosku 
o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 
27 lat, wielkość wsparcia, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, może wynosić do 80 % wydat-
ków kwalifikujących się do objęcia wspar-
ciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy po-
winno być spełnione przez każdego wspól-
nika spółki cywilnej. 

3.  Wartość wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem, o którym mowa w § 4 
ust. 1, nie może być niższa niż 20 tysięcy 
złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy 
złotych. 

4.  Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsię-
biorca otrzymujący wsparcie, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, jest zobowiązany do za-
pewnienia finansowania projektu w części 
nieobjętej wsparciem.”;

8) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Do wsparcia, o którym mowa w § 9 ust. 1, 
w części dotyczącej wydatków związanych z in-
formacją o udziale finansowym środków  
budżetu Unii Europejskiej w realizowanym 
projekcie, obsługi instrumentów zabezpiecza-
jących realizację umowy o udzielenie wsparcia 
oraz na pokrycie kosztów związanych z otwar-
ciem i prowadzeniem przez beneficjenta od-
rębnego rachunku bankowego lub subkonta 
na rachunku bankowym przeznaczonych do 
obsługi projektu lub płatności zaliczkowych, 
stosuje się § 5 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3.”;

9) w § 11:

a) w ust. 2:

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  raty spłat wartości początkowej środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, poniesione przez korzystają-
cego do dnia zakończenia realizacji pro-
jektu, do wysokości ich wartości począt-
kowej z dnia zawarcia umowy leasingu 
prowadzącego do przeniesienia własno-
ści, z wyłączeniem leasingu zwrotnego 

4)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, 
poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241.
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albo spłatę wartości początkowej środ-
ków trwałych oraz wartości niematerial-
nych i prawnych, należnej z tytułu umo-
wy leasingu prowadzącego do przenie-
sienia własności, z wyłączeniem leasingu 
zwrotnego;”,

— uchyla się pkt 7,

— po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

„7a)  obsługę instrumentów zabezpieczają-
cych realizację umowy o udzielenie 
wsparcia, określonych w umowie 
o udzielenie wsparcia; 

  7b)  pokrycie kosztów związanych z otwar-
ciem i prowadzeniem przez beneficjenta 
odrębnego rachunku bankowego lub 
subkonta na rachunku bankowym, prze-
znaczonych do obsługi projektu lub 
płatności zaliczkowych;”,

—  w pkt 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzy-
muje brzmienie:

„zakup szkoleń specjalistycznych niezbęd-
nych do wdrożenia rozwiązania elektronicz-
nego biznesu typu B2B dla osób zaangażo-
wanych w realizację projektu objętego wspar-
ciem, do wysokości nieprzekraczającej  
10 % całkowitych wydatków kwalifikujących 
się do objęcia wsparciem, o których mowa 
w pkt 1—7b, w tym wydatki na:”,

b) w ust. 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)  pkt 6, 7a i 7b będą finansowane zgodnie 
z warunkami określonymi w przepisach roz-
porządzenia Komisji, o którym mowa w § 2 
ust. 1,”;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12.  Wsparcie, o którym mowa w § 9 ust. 1, 
w części dotyczącej wydatków na informa-
cję o udziale finansowym środków budżetu 
Unii Europejskiej w realizowanym projek-
cie, obsługę instrumentów zabezpieczają-
cych realizację umowy o udzielenie wspar-
cia oraz na pokrycie kosztów związanych 
z otwarciem i prowadzeniem przez benefi-
cjenta odrębnego rachunku bankowego lub 
subkonta na rachunku bankowym przezna-
czonych do obsługi projektu lub płatności 
zaliczkowych, jest udzielane do wysokości 
85 % wydatków kwalifikujących się do obję-
cia wsparciem poniesionych w tym zakre-
sie.”;

11) w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Agencja udziela wsparcia na podstawie oceny 
dokonanej zgodnie z obowiązującymi kryteria-
mi wyboru projektów.”.

§ 2. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych 
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze-
nia oraz do umów o udzielenie wsparcia zawartych na 
podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepi-
sy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska
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