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1 Wst�p 

Poni�sze wytyczne przygotowano w oparciu o wspólnotowe przepisy dotycz�ce pomocy publicznej. 

Specyfika dziedziny, jak� jest prawo konkurencji, polega na tym, �e jedynymi organami 

uprawnionymi do wydawania oficjalnych wykładni prawa jest Komisja Europejska oraz Europejski 

Trybunał Sprawiedliwo�ci. Zatem informacje zawarte w przedmiotowych wytycznych stanowi� swego 

rodzaju przewodnik po �wiecie pomocy publicznej, maj�cy za zadanie przybli�y� beneficjentom 

pomocy zagadnienie pomocy publicznej oraz ułatwia� ocen� własnych projektów. Przedmiotowy 

dokument został przygotowany w oparciu o studia przypadków, orzeczenia s�dów europejskich oraz 

decyzje Komisji Europejskiej. Jednocze�nie nale�y pami�ta�, �e prawo wspólnotowe jest prawem 

opartym na precedensach, co w przypadku prawa pomocy publicznej wi��e si� z indywidualn� ocen� 

poszczególnych przypadków udzielania wsparcia. Niejednokrotnie w historii swojego działania, 

Komisja Europejska podejmowała bowiem skrajnie odmienne decyzje w sprawach, które dla osoby 

niewtajemniczonej w zagadnienia pomocy publicznej mogłyby si� wydawa� identyczne. Do oceny 

pomocy publicznej potrzebny jest szeroki wachlarz informacji, jak np.: kto otrzymuje wsparcie, jaki 

jest zasi�g działalno�ci beneficjenta pomocy, jakich ma konkurentów, czy rynek usług lub produktów 

na którym działa beneficjent jest rynkiem otwartym na konkurencj�, czy te� jest rynkiem 

monopolistycznym, co b�dzie przedmiotem dofinansowania, w jaki sposób b�dzie wykorzystywana 

infrastruktura powstała w ramach projektu, itd. Innymi słowy, z punktu widzenia oceny projektu pod 

k�tem wyst�pienia pomocy publicznej, pod uwag� nale�y wzi�� podmiot oraz przedmiot projektu. 

 

W zwi�zku z powy�szym, niniejsze wytyczne maj� charakter poradnika dla beneficjenta, 

wprowadzaj�cego go w trudn� dziedzin� prawa wspólnotowego, jak� jest pomoc publiczna. 

Jednocze�nie wytyczne nie powinny by� traktowane jako wykładnia przepisów o pomocy publicznej 

w konkretnym przypadku. Wszystkie przykłady przygotowane w ramkach maj� charakter edukacyjny 

i nie odnosz� si� do konkretnych podmiotów na rynku, a ewentualna zbie�no�� nazw jest czysto 

przypadkowa. Przedstawione w opracowaniu przykłady prezentuj� poziom dofinansowania  

w maksymalnej wielko�ci. W przypadku oceny indywidualnych projektów poziom intensywno�ci 

pomocy mo�e by� ni�szy. 



 4

1.1 Definicja pomocy publicznej 

Pomoc publiczna została zdefiniowana w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), który stanowi, i�: „z zastrze�eniem innych postanowie� przewidzianych w Traktatach, 

wszelka pomoc przyznawana przez Pa�stwo Członkowskie lub przy u�yciu zasobów pa�stwowych  

w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 

przedsi�biorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewn�trznym  

w zakresie, w jakim wpływa na wymian� handlow� mi�dzy Pa�stwami Członkowskimi.” 

Oznacza to, i� wsparcie dla przedsi�biorstwa podlega przepisom dotycz�cym pomocy publicznej, o ile 

jednocze�nie spełnione s� nast�puj�ce przesłanki: 

1. udzielane jest ono przez pa�stwo lub ze �rodków pa�stwowych; 

2.  przedsi�biorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na 

rynku; 

3.  ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okre�lone przedsi�biorstwo lub przedsi�biorstwa 

albo produkcj� okre�lonych towarów); 

4. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencj�; 

5.  wpływa na wymian� handlow� mi�dzy pa�stwami członkowskimi UE. 

 

�rodki publiczne 

W ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2007-2013 bez Działania 1.3, zwanej dalej OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3), beneficjent 

b�dzie miał mo�liwo�� uzyskania wsparcia ze �rodków UE oraz �rodków przekazanych z bud�etu 

pa�stwa. Do �rodków pochodz�cych z funduszy strukturalnych stosuje si� takie same zasady, jak do 

�rodków publicznych krajowych, zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporz�dzenia Rady (WE) Nr 1083/2006  

z 11.07.2006 r. ustanawiaj�cego przepisy ogólne dotycz�ce EFRR, EFS oraz FS i uchylaj�cego 

Rozporz�dzenie (WE) nr 1260/1999. Zatem nale�y uzna�, �e �rodki które uzyska beneficjent w ramach 

OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3) b�d� stanowi� �rodki publiczne. 

 

Korzy�� ekonomiczna 

Korzy�� ekonomiczna jest definiowana jako uzyskanie wsparcia na warunkach korzystniejszych od 

warunków oferowanych przez rynek komercyjny, czyli przez instytucje finansowe, takie jak np. banki. 

W przypadku OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3), beneficjent b�dzie miał mo�liwo�� otrzymania 

wsparcia w formie bezzwrotnej (refundacja kosztów poniesionych na realizacj� projektu). W takiej 

sytuacji wyst�pi wi�c element korzy�ci ekonomicznej, gdy� �aden podmiot komercyjny nie udziela 
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wsparcia o charakterze bezzwrotnym. Zatem nale�y uzna�, i� warunek wyst�pienia korzy�ci 

ekonomicznej równie� b�dzie wyst�pował w przypadku dofinansowania z OP 1 RPO WP 2007-2013 

(bez Dz. 1.3). W przypadku działa�, które nie s� kierowane bezpo�rednio do przedsi�biorców (np. 

wsparcie beneficjenta w zakresie tworzenia instytucji otoczenia biznesu), mo�e wyst�pi� sytuacja,  

w której odbiorc� korzy�ci nie b�dzie sam beneficjent lecz podmiot, który z jego usług b�dzie 

korzystał (np. mały lub �redni przedsi�biorca korzystaj�cy z usług parku technologicznego). W tej 

sytuacji pomoc publiczna nie dotyczyłaby beneficjenta, lecz ostatecznego odbiorcy korzy�ci (klienta 

beneficjenta). 

 

Selektywno�� 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE pomoc� publiczn� jest wsparcie udzielane niektórym 

przedsi�biorstwom lub zwi�zane z produkcj� niektórych towarów. W przypadku OP1 RPO WP 2007-

2013 (bez Dz. 1.3) mamy do czynienia z dwoma rodzajami ogranicze�. Po pierwsze, sam program 

operacyjny skierowany jest wył�cznie do projektów realizowanych na terenie Województwa 

Pomorskiego. Po drugie, ka�dy z priorytetów i ka�de z Działa� w ramach danego priorytetu, ogranicza 

wsparcie na dwóch płaszczyznach: podmiotowej (poprzez wskazanie zamkni�tego katalogu 

beneficjentów uprawnionych do ubiegania si� o wsparcie) i przedmiotowej (poprzez wskazanie 

zamkni�tego katalogu przedsi�wzi�� obj�tych dofinansowaniem). Zatem nale�y stwierdzi�, i� 

finansowanie projektu w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3) ma charakter selektywny. 

 

Wpływ na konkurencj� oraz Wpływ na wymian� handlow� 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE, pomoc musi zakłóca� lub grozi� zakłóceniem konkurencji oraz 

wpływa� na wymian� handlow� mi�dzy pa�stwami członkowskimi. Przesłank� zakłócenia lub gro	by 

zakłócenia konkurencji analizuje si� ł�cznie z analiz� wyst�pienia wpływu na wymian� handlow� 

mi�dzy pa�stwami członkowskimi. W przypadku OP 1 wsparcie jest przeznaczone na rzecz 

przedsi�biorców, którzy prowadz� swoj� działalno�� gospodarcz� na konkurencyjnym rynku. Bior�c 

pod uwag� orzecznictwo wspólnotowe, wsparcie udzielone przedsi�biorcy posiadaj�cemu 

konkurentów (cho�by potencjalnych) na rynku cho�by lokalnym, mo�e potencjalnie zakłóci� 

konkurencj� i wpłyn�� na wymian� handlow� mi�dzy pa�stwami członkowskimi. Nale�y pami�ta�, �e 

rynek lokalny czy regionalny jest cz��ci� rynku wspólnego, na którym panuje swoboda przepływu 

kapitału. 
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1.2 Wobec kogo stosuje si� przepisy o pomocy publicznej? 

Zgodnie z art. 107 TFUE, zasady dotycz�ce pomocy publicznej maj� zastosowanie wył�cznie do 

przedsi�biorców. Poszukuj�c odpowiedzi na pytanie, czy w odniesieniu do projektu nale�y zastosowa� 

zasady dotycz�ce pomocy publicznej, nale�y w pierwszej kolejno�ci odpowiedzie� na pytanie, czy 

jako podmiot otrzymuj�cy wsparcie wpisujemy si� w wspólnotow� definicj� przedsi�biorcy. 

Za przedsi�biorc� uwa�a si� „ka�d� jednostk� wykonuj�c� działalno�� gospodarcz�, niezale�nie od jej 

formy prawnej i sposobu finansowania”1. Poj�cie „przedsi�biorstwa” we wspólnotowym prawie 

konkurencji jest szeroko interpretowane przez s�dy europejskie. Przedsi�biorc� mo�e by� zarówno 

osoba fizyczna prowadz�ca działalno�� gospodarcz�, spółka prawa handlowego, spółka cywilna, 

przedsi�biorstwo pa�stwowe, ale równie� stowarzyszenie, fundacja, gospodarstwo pomocnicze, 

zakład bud�etowy czy nawet organ administracji publicznej – o ile prowadzi działalno�� gospodarcz�.  

Ponadto, s�dy europejskie podkre�laj�, �e przy ocenie czy dany podmiot spełnia definicj� 

przedsi�biorcy nie ma znaczenia fakt, czy podmiot ten b�dzie działał w celu osi�gni�cia zysku2. 

Zatem, potencjalnym przedsi�biorc� mog� by� równie� podmioty prowadz�ce działalno�� non-profit, 

np. stowarzyszenia czy fundacje. Cech� kluczow� przedsi�biorcy jest prowadzenie działalno�ci 

gospodarczej, która na gruncie utrwalonego orzecznictwa wspólnotowego została zdefiniowana jako 

„oferowanie towarów lub usług na okre�lonym rynku”. Nale�y jednak zauwa�y�, �e „działalno�� 

gospodarcza powinna mie� charakter ekonomiczny”, to znaczy – odpłatny3. 

Podsumowuj�c, nale�y stwierdzi�, i� poj�cie „przedsi�biorstwa” we wspólnotowym prawie 

konkurencji jest szeroko interpretowane przez s�dy europejskie. Przedsi�biorc� mo�e by� podmiot, 

który jest przedsi�biorc� w my�l prawa krajowego (np. ustawa o swobodzie prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej) ale równie� stowarzyszenie, fundacja, gospodarstwo pomocnicze, zakład bud�etowy 

czy nawet organ administracji publicznej, je�eli prowadzi działalno�� gospodarcz�. Pami�tajmy w tym 

miejscu, �e zgodnie z orzecznictwem s�dów europejskich, działalno�� gospodarcza polega na 

oferowaniu towarów czy usług za odpłatno�ci�, bez wzgl�du na to czy jest nastawiona na zysk, czy te� 

nie. Obejmuje ona tak�e działalno�� partnerów społecznych lub gospodarczych, czy te� organizacji 

pozarz�dowych. 

Zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporz�dzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 ustanawiaj�cego przepisy ogólne 

dotycz�ce EFRR, EFS oraz FS i uchylaj�cego Rozporz�dzenie (WE) nr 1260/1999, w przypadku 

udzielania pomocy publicznej nale�y stosowa� definicj� „przedsi�biorcy” w rozumieniu art. 107 

TFUE. W zwi�zku z powy�szym, przy ocenie projektów realizowanych w ramach OP 1 RPO WP 

2007-2013 (bez Dz. 1.3) nale�y bra� pod uwag� wspólnotow� definicj� beneficjenta pomocy 

publicznej, odwołuj�c� si� do wspólnotowej definicji przedsi�biorcy. Sformułowanie „przedsi�biorca” 

                                                
1 Sprawa C-41/90 Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH, ECR [1991] I-1979 
2 Sprawa C-67/96 Albany, ECR [1999] I-05751 
3 Sprawa C-35/96 „Komisja v. Włochy”, ECR [1998] I-3851 
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u�yte w dalszej cz��ci wytycznych b�dzie wi�c odwoływa� si� do szerokiej definicji wynikaj�cej  

z prawodawstwa wspólnotowego. 

 

W zwi�zku z powy�szym, pierwsza ocena beneficjenta powinna skupi� si� na analizie prowadzonej 

przez niego działalno�ci. Na tym etapie Wnioskodawca powinien oceni�, czy istnieje mo�liwo�� 

prowadzenia przez niego działalno�ci odpłatnej. Z punktu widzenia pomocy publicznej mo�emy na 

tym etapie oceny wyró�ni� 3 mo�liwe odpowiedzi odno�nie charakteru działalno�ci Wnioskodawcy: 

a) organ administracji publicznej (jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki i stowarzyszenia 

itd.), 

b) organizacja non-profit (fundacja, stowarzyszenie, zwi�zek pracodawców, itp.), 

c) przedsi�biorca wg prawa krajowego (spółka prawa handlowego, przedsi�biorstwo pa�stwowe lub 

komunalne, spółka cywilna, jednoosobowa działalno�� gospodarcza, itp.). 

 

W przypadku pierwszych dwóch grup Wnioskodawców prawdopodobie�stwo wyst�pienia pomocy 

publicznej jest niewielkie i zwi�zane jest wył�cznie z gospodarczym charakterem projektu składanego 

w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3).  

Podmioty z grupy „a” mog� by� traktowane jako potencjalni przedsi�biorcy, je�eli b�d� wyst�powa�  

o �rodki w imieniu swoich jednostek organizacyjnych (np. gmina wyst�puje o wsparcie dotycz�ce 

budowy parku naukowo-technologicznego, którym b�dzie zarz�dza� utworzona przez gmin� 

jednoosobowa spółka z o.o.). 

Natomiast podmioty z grupy „b” mog� prowadzi� działalno�� odpłatn� z zało�eniem, �e zyski z tej 

działalno�ci przekazywane s� na główn� działalno�� statutow�. Zatem w celu sprawdzenia, czy 

Wnioskodawcy z tych grup powinni by� traktowani jako przedsi�biorcy, nale�y przeprowadzi� analiz� 

przedmiotow� projektu. Analiza ta ma odpowiedzie� na pytanie, czy zgodnie z zało�eniami projektu 

istnieje mo�liwo�� prowadzenia działalno�ci odpłatnej przy wykorzystaniu maj�tku sfinansowanego  

w ramach projektu. 
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Przykład 1 

Zrzeszenie Pracodawców Polskich składa projekt, przewiduj�cy adaptacj� budynku, który po zako�czeniu prac 

budowlanych b�dzie udost�pniany przedsi�biorcom z sektora M�P, na potrzeby prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej. 

Jako, �e beneficjentem wsparcia jest organizacja pozarz�dowa, b�dziemy j� traktowa� jako przedsi�biorc�, a tym 

samym potencjalnego beneficjenta pomocy publicznej, w odniesieniu do infrastruktury wykorzystywanej do 

prowadzenia działalno�ci odpłatnej. Istotny jest zatem sposób wykorzystania zmodernizowanego budynku. 

Je�eli infrastruktura b�dzie udost�pniana nieodpłatnie, b�dzie mo�na uzna�, �e ZPP nie jest w tym zakresie 

przedsi�biorc� i pomoc publiczna nie wyst�pi. Je�eli jednak Stowarzyszenie w studium wykonalno�ci projektu 

zakłada prowadzenie działalno�ci odpłatnej przy wykorzystaniu tego maj�tku, to powinni�my uzna�, �e b�dzie 

ono przedsi�biorc� w rozumieniu art. 107 TFUE, a co a tym idzie - potencjalnym beneficjentem pomocy 

publicznej. 

 

Powy�szy przykład ilustruje w jaki sposób wst�pnie oceniane b�d� wnioski przyszłych beneficjentów 

wsparcia w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3). Pierwsza ocena w przypadku 

Wnioskodawcy zaliczanego do jednostek administracji publicznej lub do organizacji pozarz�dowych 

b�dzie dotyczyła zwi�zku przedmiotu projektu z ewentualnym prowadzeniem działalno�ci 

gospodarczej. Je�eli taki zwi�zek nie wyst�pi, projekt jednostki administracji lub organizacji 

pozarz�dowej nie b�dzie podlegał ocenie w kontek�cie pomocy publicznej. Przykładem działania, 

wobec którego nie miałyby zastosowania przepisy o pomocy publicznej jest np.: uzbrajanie terenów 

pod inwestycje, realizowane przez jednostki samorz�du terytorialnego. Zakładaj�c, �e gmina zamierza 

w przyszło�ci sprzeda� tereny inwestycyjne, to sam fakt ich uzbrojenia w momencie, kiedy stanowi� 

maj�tek gminy nie jest traktowany jako działanie powi�zane z działalno�ci� gospodarcz�. Tym samym 

gminy nie mo�emy uzna� w takim projekcie za przedsi�biorc�, a całego projektu nie oceniamy  

w kontek�cie pomocy publicznej. Inaczej wygl�dałaby ocena projektu dotycz�cego uzbrojenia terenów 

pod inwestycje, gdyby we wniosku znalazła si� informacja, �e celem uzbrojenia terenów jest 

stworzenie przestrzeni atrakcyjnej gospodarczo, któr� b�dzie w przyszło�ci administrowa� podmiot 

komunalny, wydzier�awiaj�c tereny na rzecz przedsi�biorstw (np. prowadz�c stref� aktywno�ci 

ekonomicznej).  

W tym momencie samorz�d terytorialny wyst�puje w roli „quazi-dewelopera”, który wykorzysta 

uzbrojony teren do działalno�ci gospodarczej. A zatem w tym przypadku mieliby�my do czynienia  

z przedsi�biorc� w rozumieniu przepisów wspólnotowych i musieliby�my dokona� oceny projektu, co 

do ewentualnego wyst�pienia w nim pomocy publicznej. 
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W odniesieniu do podmiotów wskazanych w lit. c) (przedsi�biorca na gruncie prawa krajowego) 

mamy do czynienia ze spełnieniem definicji przedsi�biorcy, jako �e podmioty te zgodnie z przepisami 

prawa działaj� w celu osi�gni�cia zysku. W zwi�zku z tym, w odniesieniu do tej grupy podmiotów, 

zawsze b�dziemy przeprowadza� analiz� wyst�powania pomocy publicznej. 

 

1.3 Pomoc publiczna i co dalej? 

Po stwierdzeniu wyst�powania pomocy publicznej w projekcie istotne jest sprawdzenie, czy projekt 

spełnia kryteria okre�lone dla poszczególnych rodzajów pomocy publicznej. W tym miejscu nale�y 

zauwa�y�, �e to Instytucja Zarz�dzaj�ca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WP) okre�liła, formułuj�c zapisy Uszczegółowienia RPO 

WP, wg jakich zasad b�dzie udzielana ewentualna pomoc publiczna.  

W przypadku działa�, w których istnieje mo�liwo�� wykorzystania wi�cej ni� jednego instrumentu 

pomocowego, o mo�liwo�ci zastosowania konkretnego rodzaju pomocy publicznej b�dzie decydowa� 

Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia – IP II, poprzez warunki konkursu. Generalna linia podziału 

udzielanej pomocy publicznej przebiega w oparciu o analiz� celu projektu. Projekty, których celem 

jest realizacja inwestycji b�d� podlegały zasadom regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de 

minimis (b�d� one najcz��ciej stosowanym instrumentem pomocowym w OP 1 RPO WP 2007-2013 

(bez Dz. 1.3)).  

Ponadto, pomoc de minimis b�dzie stanowi� swego rodzaju elastyczny instrument, pozwalaj�cy na 

finansowanie dowolnych elementów w OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3), które nie mogłyby 

by� finansowane w ramach innych rodzajów pomocy publicznej. A zatem w momencie stwierdzenia, 

�e w naszym projekcie wyst�puje pomoc publiczna, istotne jest sprawdzenie, czy spełniamy kryteria 

pomocy wskazanej przez IZ RPO WP w Uszczegółowieniu RPO WP lub na etapie konkursu 

przez IP II. 

 

Nale�y przy tym pami�ta�, i� mo�liwo�� wyst�pienia pomocy publicznej w projekcie 

dofinansowanym w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3) jest weryfikowana przez IP 

II przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na etapie oceny formalnej wniosku. Wyst�pienie 

pomocy publicznej w projekcie b�dzie miało wpływ na warunki udzielenia wsparcia, w szczególno�ci 

poziom dofinansowania  i obowi�zki jakie b�dzie miał spełni� beneficjent pomocy. 
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2 Pomoc publiczna w Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3) 

W poni�szym rozdziale zostały wskazane wymagania, istotne z punktu widzenia prawidłowo�ci 

udzielenia pomocy publicznej, jakie zobowi�zany jest spełni� beneficjent pomocy, ubiegaj�cy si�  

o wsparcie w ramach Działa� oraz Poddziała� Osi Priorytetowej 1 – Rozwój i innowacje w M�P 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 (bez 

Działania 1.3). 

 

Działanie 1.1. – Mikro, małe i �rednie przedsi�biorstwa. 

Niniejsze Działanie jest skierowane wył�cznie do beneficjentów, którzy spełniaj� wspólnotow� 

definicj� mikro-, małego i �redniego przedsi�biorstwa4. 

Aby okre�li� status beneficjenta nale�y wzi�� pod uwag� dane beneficjenta według trzech kryteriów: 

� liczby osób zatrudnionych, oraz 

� rocznego obrotu, lub 

� całkowitego bilansu rocznego. 

Dopiero przy porównaniu danych beneficjenta z progami i pułapami mo�liwe jest ustalenie czy 

wnioskodawca jest mikro-, małym- czy �rednim przedsi�biorstwem. 

 

Mikroprzedsi�biorstwo jest zdefiniowane jako przedsi�biorstwo zatrudniaj�ce mniej ni� 10 osób,  

i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln 
. 

Małe przedsi�biorstwo jest zdefiniowane jako przedsi�biorstwo zatrudniaj�ce wi�cej ni� 10 osób  

i mniej ni� 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln 
. 

Natomiast �rednim przedsi�biorstwem jest przedsi�biorstwo zatrudniaj�ce wi�cej ni� 50 osób i mniej 

ni� 250 osób, i którego obroty roczne nie przekraczaj� 50 mln 
, i/lub którego roczna suma bilansowa 

nie przekracza 43 mln 
. 

Nale�y zwróci� uwag� na to, �e o ile zachowanie progu zatrudnienia jest obowi�zkowe, o tyle  

w przypadku pułapu dotycz�cego rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego M�P mo�e 

wybra� jeden z nich. Beneficjenta nie musi wi�c spełnia� obu warunków finansowych jednocze�nie, 

tzn. mo�e przekroczy� jeden z pułapów, nie trac�c swojego statusu. 

                                                
4 Pełna definicja podana jest w Zał�czniku I do Rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. 
uznaj�cym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporz�dzenie w sprawie wył�cze� blokowych) (Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008 r.) 
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Je�li przedsi�biorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku 

referencyjnego, który jest brany pod uwag�, nie wpłynie to na sytuacj� przedsi�biorstwa. Zachowuje 

ono status M�P, jaki miało na pocz�tku roku. Jednak�e je�li zjawisko to powtórzy si� w ci�gu 

kolejnych dwóch lat, nast�pi utrata statusu. 

Powy�sza zasada ma zastosowanie do typowej sytuacji zmiany wielko�ci przez M�P, kiedy jest ona 

spowodowana zmian� wielko�ci zatrudnienia i obrotów w przedsi�biorstwie. Nie stosuje si� jej 

natomiast w przypadku zmiany wła�ciciela przedsi�biorstwa w wyniku przekształcenia. Zatem, je�li 

przedsi�biorstwo maj�ce status M�P zostanie np. przej�te przez przedsi�biorstwo du�e i w zwi�zku  

z tym stanie si� przedsi�biorstwem zwi�zanym, b�d	 partnerskim, automatycznie utraci status M�P  

z dniem przej�cia5. 

Liczba osób zatrudnionych jest zasadniczym kryterium wst�pnym przy okre�laniu, w jakiej kategorii 

mie�ci si� dane M�P. Liczba ta dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym 

wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje: 

� pracowników, 

� osoby pracuj�ce dla przedsi�biorstwa, podlegaj�cych mu i uwa�anych za pracowników na mocy 

prawa krajowego, 

� wła�cicieli, 

� wspólników prowadz�cych regularn� działalno�� w przedsi�biorstwie i uczestnicz�cych w zysku 

przedsi�biorstwa. 

Praktykantów lub studentów odbywaj�cych szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub 

szkoleniu zawodowym nie zalicza si� do osób zatrudnionych. Nie wlicza si� te� okresu trwania urlopu 

macierzy�skiego lub wychowawczego. Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych 

jednostek roboczych (RJR). Ka�dy, kto był zatrudniony na pełen etat w obr�bie beneficjenta lub  

w jego imieniu w ci�gu całego roku referencyjnego, stanowi jedn� jednostk� robocz�. Praca osób, 

które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin 

oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako cz��ci ułamkowe jednostki. 

Roczny obrót okre�la si� przez obliczenie dochodu, jaki beneficjent uzyskał ze sprzeda�y produktów  

i �wiadczenia usług w ci�gu roku, który jest brany pod uwag�, po odj�ciu rabatów. Obrót nale�y liczy� 

bez uwzgl�dnienia podatku od warto�ci dodanej (VAT) oraz innych podatków po�rednich. Całkowity 

bilans roczny odnosi si� do warto�ci głównych aktywów beneficjenta. 

                                                
5 Wyja�nienia Komisji Europejskiej z dnia 26 wrze�nia 2011 r. (znak: ENTR/B3/TE/nc Ares (2011)1102593), dotycz�ce 
interpretacji przepisów Zał�cznika do Zalecenia Komisji Europejskiej 361/2003 z dnia 6 maja 2003 r. dotycz�cego definicji 
małych i �rednich przedsi�biorstw (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003), to�samego z zał�cznikiem do Rozporz�dzenia Komisji WE 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznaj�cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 
art. 87 i 88 Traktatu/ogólnego rozporz�dzenia w sprawie wył�cze� blokowych (Dz. Urz. L 214, 09.08.2008 r. ze zm.) 
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Aby ustali� dane beneficjenta, nale�y tak�e okre�li�, czy jest ono przedsi�biorstwem niezale�nym, 

partnerskim czy zwi�zanym. Aby to uczyni�, trzeba uwzgl�dni� wszelkie zwi�zki z innymi 

przedsi�biorstwami. W zale�no�ci od kategorii, w jakiej mie�ci si� beneficjent, nale�y doda� niektóre 

lub wszystkie dane tych przedsi�biorstw do jego danych. Oblicze� w ka�dej z tych trzech kategorii 

przedsi�biorstw dokonuje si� w inny sposób, a skumulowane w ten sposób dane ostatecznie decyduj� 

o tym, czy beneficjent zachowuje progi i pułapy ustanowione w definicji M�P. Przedsi�biorstwa 

sporz�dzaj�ce skonsolidowane sprawozdania finansowe lub uj�te w sprawozdaniach przedsi�biorstwa, 

które takie sprawozdania sporz�dza, zazwyczaj s� uwa�ane za przedsi�biorstwa zwi�zane. 

Beneficjent b�dzie uznany za przedsi�biorstwo niezale�ne, je�li:  

� jest przedsi�biorstwem w pełni samodzielnym, tj. nie posiada udziałów w innych 

przedsi�biorstwach, a inne przedsi�biorstwa nie posiadaj� w nim udziałów; 

� posiada poni�ej 25% kapitału lub głosów (w zale�no�ci, która z tych wielko�ci jest wi�ksza)  

w jednym lub kilku innych przedsi�biorstwach, a/lub inne przedsi�biorstwa posiadaj� poni�ej 25% 

kapitału lub głosów (w zale�no�ci, która z tych wielko�ci jest wi�ksza) w tym przedsi�biorstwie. 

Beneficjent mo�e zosta� zakwalifikowany jako przedsi�biorstwo niezale�ne i w zwi�zku z tym 

niemaj�ce �adnych przedsi�biorstw partnerskich, nawet je�li warto�� progowa wynosz�ca 25% 

kapitału lub głosów została osi�gni�ta albo przekroczona przez poni�szych inwestorów: 

� publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwy�szonego ryzyka, osoby fizyczne lub 

grupy osób prowadz�ce regularn� działalno�� inwestycyjn� podwy�szonego ryzyka, które 

inwestuj� kapitał własny w przedsi�biorstwa nienotowane na giełdzie, tzw. anioły biznesu; 

� uniwersytety lub niedochodowe o�rodki badawcze; 

� inwestorzy instytucjonalni ł�cznie z regionalnymi funduszami rozwoju; 

� samorz�dy lokalne z rocznym bud�etem nieprzekraczaj�cym 10 milionów euro oraz liczb� 

mieszka�ców poni�ej 5000. 

Mo�na pozosta� przedsi�biorstwem niezale�nym, posiadaj�c jednego lub wi�cej z wymienionych 

powy�ej inwestorów. Ka�dy z nich mo�e posiada� nie wi�cej ni� 50% udziałów u beneficjenta. 

Beneficjenta mo�na uzna� za przedsi�biorstwo partnerskie, je�li: 

� posiada 25% lub wi�cej kapitału lub głosów w innym przedsi�biorstwie, a/lub inne 

przedsi�biorstwo posiada 25% lub wi�cej kapitału lub głosów w tym przedsi�biorstwie; 
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� przedsi�biorstwo nie jest zwi�zane z innym przedsi�biorstwem. Oznacza to mi�dzy innymi, �e 

głosy, jakie posiada w innym przedsi�biorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczaj� 50% ogólnej 

sumy głosów. 

W przypadku przedsi�biorstwa partnerskiego przy ustalaniu, czy kwalifikuje si� ono do przyznania mu 

statusu M�P, nale�y doda� do jego danych procent liczby osób zatrudnionych i danych finansowych 

drugiego przedsi�biorstwa. Procent ten odzwierciedla posiadany proporcjonalny udział w kapitale lub 

w głosach (w zale�no�ci, który jest wi�kszy). 

Beneficjent nie mo�e by� uznany za małe lub �rednie przedsi�biorstwo, je�eli 25% lub wi�cej jego 

kapitału lub głosów jest kontrolowane bezpo�rednio lub po�rednio, ł�cznie lub indywidualnie, przez 

jeden lub kilka podmiotów publicznych. 

Beneficjenta mo�na uzna� za przedsi�biorstwo zwi�zane, je�eli: 

� przedsi�biorstwo posiada wi�kszo�� głosów przysługuj�cych udziałowcom lub wspólnikom  

w innym przedsi�biorstwie; 

� przedsi�biorstwo ma prawo wyznaczy� lub odwoła� wi�kszo�� członków organu 

administracyjnego, zarz�dzaj�cego lub nadzorczego innego przedsi�biorstwa; 

� przedsi�biorstwo ma prawo wywiera� dominuj�cy wpływ na inne przedsi�biorstwo zgodnie  

z umow� zawart� z tym przedsi�biorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie 

zało�ycielskim lub statucie; 

� przedsi�biorstwo jest w stanie kontrolowa� samodzielnie, zgodnie z umow�, wi�kszo�� głosów 

udziałowców lub członków w innym przedsi�biorstwie. 

Przedsi�biorstwa pozostaj�ce w jednym z takich zwi�zków z osob� fizyczn� lub grup� osób 
fizycznych działaj�cych wspólnie równie� traktuje si� jak przedsi�biorstwa powi�zane, je�eli 
prowadz� swoj� działalno�� lub cz��� działalno�ci na tym samym wła�ciwym rynku lub rynkach 
pokrewnych. 
Za „rynek pokrewny” uwa�a si� rynek dla danego produktu lub usługi znajduj�cy si� bezpo�rednio na 
wy�szym lub ni�szym szczeblu rynku w stosunku do wła�ciwego rynku. 
 

Aby ustali�, czy beneficjent zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji, 

nale�y doda� 100% danych przedsi�biorstwa zwi�zanego do danych beneficjenta. 
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Poddziałanie 1.1.1. – Mikroprzedsi�biorstwa. 

Wsparcie w ramach niniejszego Poddziałania jest ograniczone wył�cznie do beneficjentów, którzy 

b�d� spełniali wspólnotow� definicj� mikroprzedsi�biorcy. Mikroprzedsi�biorcy b�d� beneficjentami 

pomocy de minimis. 

Podstaw� wył�czenia tej pomocy spod wspólnotowego zakazu udzielania pomocy publicznej jest 

rozporz�dzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania 

art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis6. W przepisach krajowych warunki 

udzielania pomocy de minimis zostały okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  

z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych7. 

Cech� wyró�niaj�c� pomoc de minimis, po�ród innych rodzajów pomocy publicznej, jest wyra	ne 

okre�lenie górnego pułapu wielko�ci pomocy de minimis, jak� mo�e otrzyma� jeden beneficjent. 

Wielko�� ta nie mo�e przekroczy� kwoty 200 tys. euro w okresie roku kalendarzowego, w którym 

beneficjent ubiega si� o pomoc oraz w okresie poprzednich dwóch lat kalendarzowych, ł�cznie 

z pomoc�, o któr� beneficjent si� ubiega. W odniesieniu do beneficjentów prowadz�cych działalno�� 

w sektorze transportu drogowego (osób oraz towarów) warto�� pomocy de minimis nie mo�e 

przekroczy� 100 tys. euro.  

Nale�y w tym miejscu zauwa�y�, �e zgodnie z zasadami pomocy de minimis, zasadniczym 

wyznacznikiem czy beneficjent działa w sektorze transportu b�dzie działalno�� przedsi�biorcy, która 

jest bezpo�rednio zwi�zana z udzieleniem tej pomocy – jaka działalno�� jest (lub ma by�) 

wykonywana przez przedsi�biorc� z wykorzystaniem przedmiotowego wsparcia. Jednocze�nie, 

niezb�dnym warunkiem uznania, i� pomoc b�dzie przeznaczona na wspieranie okre�lonego rodzaju 

działalno�ci gospodarczej jest: 

� prowadzenie odr�bnej ewidencji dla okre�lonej działalno�ci gospodarczej oraz prawidłowe 

przypisywanie przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i maj�cych 

obiektywne uzasadnienie metod,  

a tak�e 

� okre�lenie w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r.  

o rachunkowo�ci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), zasad prowadzenia odr�bnej 

ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. 

                                                
6 Dz. Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r. 
7 Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562 



 15

Ł�czna warto�� pomocy de minimis, jak� uzyskał beneficjent jest oceniana na podstawie za�wiadcze� 

o pomocy de minimis (lub o�wiadczenia o wielko�ci otrzymanej pomocy de minimis), które 

beneficjent jest zobowi�zany przedło�y� instytucji oceniaj�cej wniosek o dofinansowanie. 

 

Przykład 2 

Mikroprzedsi�biorca zło�ył wniosek o uzyskanie pomocy de minimis w wysoko�ci 20 000 euro w dniu  

15 sierpnia 2011 r. Do wniosku o dofinansowanie musi zał�czy� za�wiadczenia o pomocy de minimis (lub 

o�wiadczenie o wielko�ci otrzymanej pomocy de minimis), któr� uzyskał w okresie:  

- od 1 stycznia 2011 r. do 15 sierpnia 2011 r. (bie��cy rok kalendarzowy) 

- od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (pierwszy poprzedzaj�cy rok kalendarzowy) 

- od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (drugi poprzedzaj�cy rok kalendarzowy) 

Nast�pnie z przedło�onych za�wiadcze� lub o�wiadczenia wynika, �e otrzymał on dotychczas pomoc de 

minimis, w ł�cznej wysoko�ci 150 000 euro. W zwi�zku z czym mo�e on otrzyma� wsparcie, o które si� ubiega 

(przy zastrze�eniu, �e przedsi�biorca prowadzi działalno�� gospodarcz�, która jest bezpo�rednio zwi�zana z 

udzieleniem tej pomocy, inn� ni� w sektorze transportu drogowego). 

Gdyby mikroprzedsi�biorca zło�ył wniosek o dofinansowanie np. w dniu 20 listopada 2011 r., to za bie��cy rok 

kalendarzowy nale�ałoby uzna� okres od 1 stycznia 2011 r. do 20 listopada 2011 r. 

 

Jednocze�nie, informacja o uzyskanej pomocy de minimis b�dzie aktualizowana na moment 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu (o�wiadczenie ze strony beneficjenta o nieotrzymaniu 

pomocy de minimis od dnia zło�enia wniosku o dofinansowanie projektu lub przedło�enie kopii 

za�wiadcze� lub o�wiadczenia o wielko�ci otrzymanej pomocy de minimis, je�li beneficjent w tym 

okresie czasu otrzymał pomoc de minimis z innych 	ródeł).  

Zasada de minimis nie narusza mo�liwo�ci otrzymania przez beneficjenta jakiejkolwiek innej pomocy 

publicznej na sfinansowanie tych samych kosztów kwalifikowanych projektu, pod warunkiem, �e 

ł�czna warto�� pomocy nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego pułapu wsparcia  

(tj. intensywno�ci pomocy) przewidzianej w danym wył�czeniu grupowym, b�d	 indywidualnej 

decyzji Komisji.  
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Przykład 3 

Mikroprzedsi�biorca zło�ył wniosek, którego koszty kwalifikowane wynosz� 10 000 euro. Beneficjent we 

wniosku zaznaczył, �e b�dzie jednocze�nie ubiegał si� o wsparcie na zakup usług szkoleniowych w ramach 

instrumentu elastyczno�ci (do 10% kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 1 000 euro). Z informacji podanej 

przez mikroprzedsi�biorc� wynika, �e te same koszty kwalifikowane szkolenia s� ju� przedmiotem 

dofinansowania w ramach pomocy szkoleniowej udzielonej przez Powiatowy Urz�d Pracy. 

Powiatowy Urz�d Pracy udzielił mikroprzedsi�biorcy pomocy w wysoko�ci 400 euro, co stanowi 40% kosztów 

kwalifikowanych szkolenia. Poniewa� maksymalny dopuszczalny pułap wsparcia na dofinansowanie zakupu 

usług szkoleniowych wynosi 60%, to pomoc de minimis udzielona w ramach OP 1 RPO WP (bez Dz. 1.3) mo�e 

wynie�� maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych (40% w ramach pomocy szkoleniowej od PUP i 15%  

w ramach zasady de minimis ze �rodków OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3) daje ł�cznie 60% 

maksymalnego poziomu wsparcia). 

Warto w tym miejscu ponownie nadmieni�, �e powy�szy mechanizm „kumulacji pomocy” nie b�dzie odnosił si� 

do pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu, tj. do 9 000 euro. 

 

Pomoc de minimis, co do zasady, nie posiada wyspecyfikowanych kosztów kwalifikowalnych. 

Rozporz�dzenie krajowe wskazuje, �e do tej pomocy kwalifikowalne s� wszelkie koszty zwi�zane 

z realizacj� projektu. Jednak�e na poziomie regionalnym w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez 

Dz. 1.3) z punktu widzenia koncentracji �rodków i celów programu ustanowiony został zamkni�ty 

katalog kosztów kwalifikowalnych. W przypadku przedsi�biorców wydatkami niekwalifikowalnymi 

s� mi�dzy innymi: koszty obsługi i zarz�dzania projektem, koszty promocji i koszty ogólne. 

Szczegółowy wykaz kosztów z podziałem na kwalifikowalne i niekwalifikowalne stanowi Zał�cznik 

nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działa� 1.1–1.2 – Wytyczne dotycz�ce 

kwalifikowalno�ci wydatków w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP 2007-2013.  

Podsumowuj�c – w przypadku pomocy de minimis zakres wydatków kwalifikowalnych okre�lony jest 

zasadami ogólnymi kwalifikowalno�ci projektów i zaw��eniem wskazanym w opisie poszczególnych 

Działa� w ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3) oraz Wytycznymi dotycz�cymi 

kwalifikowalno�ci wydatków w ramach Działa� 1.1–1.2 RPO WP 2007-2013.  

Natomiast jedynym obostrzeniem wynikaj�cym z przepisów rozporz�dzenia MRR w sprawie 

udzielania pomocy de minimis (...) jest wykluczenie mo�liwo�ci zakupu �rodków transportu8 (maj�tku 

ruchomego przeznaczonego do transportu drogowego) przez beneficjenta, który prowadzi działalno�� 

gospodarcz� w sektorze drogowego transportu towarów  

                                                
8 Definicja �rodków transportu znajduje si� w Dziale 7 Klasyfikacji �rodków Trwałych. 
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Przykład 4 

Mikroprzedsi�biorca prowadzi działalno�� gospodarcz� w zakresie przewozów pasa�erskich. W zwi�zku 

z dynamicznym rozwojem, planuje ubiega� si� o dofinansowanie zakupu dwóch nowych samochodów. Tego 

rodzaju inwestycja, co do zasady, kwalifikuje si� do uzyskana wsparcia w ramach zasady de minimis, poniewa� 

auta b�d� wykorzystywane do transportu osób, a nie towarów. Jednakowo�, wła�ciciel mikroprzedsi�biorstwa 

przed uzyskaniem dofinansowania b�dzie zobowi�zany do wskazania, czy jego działalno�� gospodarcza 

ogranicza si� wył�cznie do transportu pasa�erów.  

 

Wprawdzie pomoc de minimis wyklucza mo�liwo�� zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu 

drogowego, dopuszcza jednak remont lub modernizacj� pojazdów, które s� ju� maj�tkiem trwałym 

beneficjenta. 

Przykład 5 

Mikroprzedsi�biorca jest wła�cicielem samochodu dostawczego - podwozia do zabudowy. Za uzyskane 

dofinansowanie chce on zakupi� skrzyni� chłodnicz� wraz z agregatem. Skrzynia ta zostanie zamontowana na 

podwoziu, a zmodernizowany w ten sposób samochód b�dzie słu�ył do prowadzenia działalno�ci w zakresie 

transportu towarów. Projekt ten kwalifikuje si� do otrzymania pomocy de minimis, poniewa� 

mikroprzedsi�biorca nie kupuje nowego �rodka transportu do firmy, a jedynie modernizuje auto, które ju� 

posiada. 

 

Pomoc de minimis nie mo�e by� udzielana w sektorach rybołówstwa, akwakultury oraz rolnictwa 

(w zakresie hodowli oraz uprawy produktów rolnych). Wykaz produktów rolnych jest zamieszczony 

w Zał�czniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Przykład 5 

Mikroprzedsi�biorca ubiega si� o dofinansowanie na rozbudow� firmy. Mikroprzedsi�biorstwo prowadzi 

działalno�� gospodarcz� w zakresie hipoterapii. Firma ubiega si� o wsparcie na budow� nowego parkuru oraz 

stajni dla koni. W niniejszym przykładzie beneficjent mo�e otrzyma� pomoc de minimis, poniewa� nie prowadzi 

działalno�ci w zakresie hodowli koni (która jest wykluczona z mo�liwo�ci otrzymania wsparcia), prowadzi 

natomiast działalno�� w zakresie �wiadczenia usług terapeutycznych (która jest dozwolona). 

 

W ramach OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3) pomoc de minimis mo�e by� udzielana na projekty 

z zakresu przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. 

„Wprowadzanie do obrotu produktów rolnych” oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu 

sprzeda�y, oferowanie go na sprzeda�, dostaw� lub ka�dy inny sposób wprowadzania produktu na 

rynek, z wyj�tkiem jego pierwszej sprzeda�y przez producenta surowców na rzecz podmiotów 
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zajmuj�cych si� odsprzeda�� lub przetwórstwem i wszelkich czynno�ci przygotowuj�cych produkt do 

pierwszej sprzeda�y. Sprzeda� produktu przez producenta surowców konsumentowi ko�cowemu 

uznaje si� za wprowadzanie produktów rolnych do obrotu, je�li odbywa si� to w wydzielonym do tego 

celu miejscu.  

 

Ka�dorazowo, po podpisaniu z beneficjentem umowy o dofinansowanie, podmiot udzielaj�cy pomocy 

zobowi�zany jest do wystawienia za�wiadczenia o udzielonej pomocy de minimis, na którym znajduj� 

si� m.in. warto�� brutto pomocy de minimis w złotych oraz w euro, przeliczonych wg kursu �redniego 

Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia pomocy de minimis (tzn. z dnia podpisania umowy  

o dofinansowanie). W przypadku udzielana pomocy de minimis w formie dotacji lub refundacji 

poniesionych kosztów, warto�� pomocy brutto równa jest nominalnej wielko�ci udzielonego wsparcia. 

Pomocy de minimis nie mog� uzyska� beneficjenci znajduj�cy si� w trudnej sytuacji ekonomicznej9. 

Trudna sytuacja ekonomiczna wyst�pi, je�eli beneficjent b�dzie spełniał jedno z ni�ej wymienionych 

kryteriów: 

� w przypadku spółki kapitałowej, je�eli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została 

utracona, w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzaj�cych 12 miesi�cy; 

� w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie s� w sposób nieograniczony 

odpowiedzialni za długi spółki, je�eli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania 

finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzaj�cych 12 

miesi�cy; 

� niezale�nie od rodzaju spółki, je�eli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie 

podlegania zbiorowej procedurze upadło�ciowej. 

Przedsi�biorstwo mo�e nadal by� uznane za zagro�one, w szczególno�ci gdy wyst�puj� typowe 

oznaki, takie jak rosn�ce straty, malej�cy obrót, zwi�kszanie si� zapasów, nadwy�ki produkcji, 

zmniejszaj�cy si� przepływ �rodków finansowych, rosn�ce zadłu�enie, rosn�ce kwoty odsetek  

i zmniejszaj�ca si� lub zerowa warto�� aktywów netto.  

Szczegółowy zakres informacji, które pozwalaj� na ocen� wyst�pienia trudnej sytuacji ekonomicznej 

u beneficjenta, zawiera rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj�cy si� o pomoc de minimis10. 

 

                                                
9 Definicja podana za pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotycz�cych pomocy pa�stwa w celu ratowania  
i restrukturyzacji zagro�onych przedsi�biorstw (Dz. Urz. WE C Nr 244 z 1.10.2004 ze zm., str. 2). 
10 (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) 
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Wysoko�� dofinansowania w ramach pomocy de minimis odpowiada maksymalnym poziomom 

dofinansowania projektów w ramach poszczególnych Działa� zgodnie z Uszczegółowieniem 

RPO WP – w przypadku Poddziałania 1.1.1. maksymalne dofinansowanie wynosi 60% kosztów 

kwalifikowanych projektu. 
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Poddziałanie 1.1.2. – Małe i �rednie przedsi�biorstwa. 

Wsparcie w ramach niniejszego Poddziałania jest ograniczone wył�cznie do beneficjentów, którzy 

b�d� spełniali wspólnotow� definicj� małego i �redniego przedsi�biorstwa. 

Pomoc publiczna udzielana beneficjentom b�dzie miała – w przypadku projektów inwestycyjnych – 

charakter regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

 

Szczegółowe zasady dopuszczalno�ci regionalnej pomocy inwestycyjnej zostały wskazane  

w art. 13 Rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj�cym niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 

rozporz�dzenie w sprawie wył�cze� blokowych)11. W przepisach krajowych zasady s� okre�lone  

w rozporz�dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych12. 

W przypadku Poddziałania 1.1.2 beneficjent b�dzie miał mo�liwo�� uzyskania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji nowych inwestycji. 

Beneficjent ubiegaj�cy si� o regionaln� pomoc inwestycyjn� musi zało�y�, �e nie uzyska 

dofinansowania na pokrycie 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna intensywno�� 

pomocy dla beneficjentów b�d�cych �rednimi przedsi�biorstwami wynosi bowiem 50% kosztów 

kwalifikowanych, natomiast dla beneficjentów b�d�cych małymi przedsi�biorstwami – 60% kosztów 

kwalifikowanych. Dodatkowe pułapy intensywno�ci pomocy nie maj� zastosowania w odniesieniu 

do beneficjentów, którzy prowadz� działalno�� gospodarcz� w sektorze transportu (decyduje kod 

PKD wpisany do rejestru działalno�ci gospodarczej – wg typów klasyfikacji PKD z roku 2007). 

Ponadto, w ramach wkładu własnego beneficjenta, co najmniej 25% �rodków musi by� wolne od 

udziału jakichkolwiek �rodków publicznych (czyli powinno pochodzi� ze �rodków własnych 

beneficjenta, zgromadzonych na rachunku bankowym, lokatach bankowych lub z komercyjnego 

kredytu). 

 

Przykład 6 

�redni przedsi�biorca składa wniosek o dofinansowanie zakupu nowej linii technologicznej. Koszt jej zakupu 

(bez monta�u i wst�pnego uruchomienia) wynosi 400 000 zł.  

Maksymalny poziom dofinansowania obliczamy w nast�puj�cy sposób: 400 000 zł (koszty kwalifikowalne) x 

50% (maksymalna intensywno�� pomocy) = 200 000 zł. 

                                                
11Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 
11 Dz. Urz. L 214 z 09.08.2008 r. ze zm. 
12 Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599  
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UWAGA: przedstawiony wy�ej przykład prezentuje poziom dofinansowania w maksymalnej wielko�ci. 

W przypadku oceny indywidualnych projektów poziom intensywno�ci pomocy mo�e by� ni�szy. 

 

Przykład 7 

Beneficjent b�d�cy małym przedsi�biorstwem wnioskuje o dofinansowanie zakupu 5 drukarek przemysłowych. 

Nabyty sprz�t b�dzie przeznaczony na potrzeby �wiadczenia usług poligraficznych. Koszty kwalifikowalne 

projektu wynosz� 45 000 zł (5 x koszt zakupu nowej drukarki). Maksymalny poziom dofinansowania, jakie mały 

przedsi�biorca mo�e uzyska�, wynosi 27 000 zł – czyli 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. 

 

Poniewa� beneficjent nie mo�e uzyska� dofinansowania na pokrycie cało�ci wydatków 

kwalifikowalnych w swoim projekcie, brakuj�c� ich cz��� musi zabezpieczy� ze 	ródeł własnych. 

�ródła własne to najcz��ciej �rodki posiadane przez beneficjenta (np. oszcz�dno�ci na rachunkach 

bankowych, lokatach, obligacje), ale tak�e �rodki pochodz�ce z kredytów bankowych. Istotnym jest, 

aby wkład własny przedsi�biorcy przynajmniej w 25% pochodził ze �rodków własnych lub 

zewn�trznych 	ródeł finansowania, w formie pozbawionej wsparcia ze �rodków publicznych (nie 

pochodził z bud�etu jednostki samorz�du terytorialnego lub kredytu komercyjnego z gwarancj� spłaty 

udzielon� przez jednostk� administracji publicznej). 

 

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej beneficjent musi wykaza�, �e jego projekt spełni 

definicj� nowej inwestycji. Nowa inwestycja wyst�pi, je�eli spełniony jest jeden z czterech poni�szych 

warunków: 

a) projekt przewiduje utworzenie nowego przedsi�biorstwa; 

Przykład 8 

Osoba fizyczna chce za dofinansowanie ze �rodków RPO wybudowa� cztery korty tenisowe. W chwili obecnej 

podmiot przeprowadził rejestracj� działalno�ci gospodarczej i nie dysponuje jeszcze infrastruktur� sportow�. Na 

bazie wybudowanej infrastruktury osoba fizyczna uruchomi działalno�� gospodarcz� polegaj�c� na odpłatnym 

udost�pnianiu kortów oraz na prowadzeniu szkółki tenisowej. 
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b) projekt przewiduje rozbudow� istniej�cego przedsi�biorstwa; 

Przykład 9 

Beneficjent b�d�cy �rednim przedsi�biorstwem prowadzi działalno�� w zakresie produkcji płyt OSB.  

W zwi�zku z dynamicznym rozwojem rynku budowlanego, zamierza on zakupi� now� (dodatkow�) lini� 

technologiczn�, która pozwoli na produkcj� wi�kszej ilo�ci płyt. 

UWAGA: projekt przewiduj�cy zakup nowej linii technologicznej, która ma zast�pi� zu�yt� lini� 

technologiczn�, nie b�dzie kwalifikował si� do uzyskania wsparcia, mamy bowiem w tym przypadku do 

czynienia z tzw. inwestycj� odtworzeniow�. 

 

c) projekt przewiduje dywersyfikacj� produkcji przedsi�biorstwa przez prowadzenie 

nowych, dodatkowych produktów; 

Przykład 10 

Beneficjent prowadzi działalno�� gospodarcz� w zakresie produkcji mebli drewnianych. Zamierza jednak 

rozwin�� zakres swojej działalno�ci o produkcj� brykietu drzewnego. W zwi�zku z tym ubiega si� o 

dofinansowanie zakupu linii do produkcji brykietu.  

 

d) projekt przewiduje zasadnicz� zmian� dotycz�c� procesu produkcyjnego w istniej�cym 

przedsi�biorstwie. 

Przykład 11 

Beneficjent zajmuje si� produkcj� okien plastikowych. W zwi�zku z wygasaniem zamówie� na okna tego typu 

oraz zauwa�alnym wzrostem zainteresowania oknami drewnianymi, firma zamierza zmieni� technologi� 

produkcji. Po zako�czeniu inwestycji beneficjent całkowicie zrezygnuje z produkcji okien plastikowych, 

a 100% mocy produkcyjnych przeniesie na now� lini� technologiczn�, zwi�zan� z produkcj� okien drewnianych. 

 

W przykładzie 9 wskazano, �e nie kwalifikuj� si� do obj�cia wsparciem w ramach regionalnej pomocy 

inwestycyjnej projekty dotycz�ce odtworzenia mocy produkcyjnych. Jedynym wyj�tkiem jest 

sytuacja, kiedy odtworzenie maj�tku niesie ze sob� zasadnicz� zmian� technologii produkcji czy 

sposobu �wiadczenia usług lub te� powoduje dywersyfikacj� asortymentu produkcyjnego lub 

usługowego. Takie projekty mogłyby uzyska� wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 
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Regionalna pomoc inwestycyjna, posiada ograniczony katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach 

projektu. Podstaw� jest katalog wydatków, okre�lony w Wytycznych dotycz�cych kwalifikowalno�ci 

wydatków w ramach Działa� 1.1 -1.2 RPO WP 2007-2013. Spo�ród nich, do regionalnej pomocy 

inwestycyjnej kwalifikuj� si� wydatki, które beneficjent poniósł lub poniesie na: 

� nabycie prawa własno�ci lub wieczystego u�ytkowania nieruchomo�ci; 

� nabycie (równie� w drodze leasingu13), wytworzenie oraz instalacj� i uruchomienie �rodków 

trwałych, w tym: 

� budowli i budynków, pod warunkiem, �e ich nabycie pozostaje w bezpo�rednim zwi�zku  

z celami inwestycyjnymi projektu obj�tego pomoc�, 

� maszyn i urz�dze�, 

� narz�dzi, przyrz�dów i aparatury, 

� wyposa�enia technicznego do prac biurowych, 

� infrastruktury technicznej zwi�zanej z now� inwestycj�, w szczególno�ci dróg wewn�trznych, 

przewodów lub urz�dze� wodoci�gowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, 

gazowych i telekomunikacyjnych; 

� nadzór inwestorski, w tym inwestora zast�pczego oraz nadzór autorski, pod warunkiem, �e 

stanowi� integraln� cz��� wydatków ponoszonych na nabycie prawa własno�ci lub wieczystego 

u�ytkowania nieruchomo�ci, lub �rodków trwałych, w ramach projektu obj�tego pomoc�; 

� prace przygotowawcze na terenie budowy: 

� wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 

� wykonanie niwelacji terenu, 

� zagospodarowanie terenu budowy wraz z budow� tymczasowych obiektów, 

� wykonanie przył�czy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; 

� prace polegaj�ce na demonta�u, rozbiórce lub remoncie, pod warunkiem �e pozostaj�  

w bezpo�rednim zwi�zku z celami projektu obj�tego pomoc�; 

� prace konserwatorskie lub restauratorskie; 

                                                
13 Do współfinansowania kwalifikuj� si� umowy leasingu, które spełniaj�  warunki leasingu 
finansowego, okre�lone w przepisach rozporz�dzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 
2008 roku przyjmuj�cego okre�lone mi�dzynarodowe standardy rachunkowo�ci, zgodnie z 
rozporz�dzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady lub w przypadku umowy 
leasingu operacyjnego zawieraj�ce w swojej tre�ci zobowi�zanie do przeniesienia przedmiotu leasingu 
na beneficjenta po zako�czeniu trwania umowy lub gdy istnieje takie zobowi�zanie beneficjenta w 
innej formie 
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� nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych zwi�zanych z transferem technologii poprzez 

nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, je�eli spełniaj� 

ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

� b�d� wykorzystywane wył�cznie w ramach przedsi�biorstwa obj�tego pomoc� na nowe 

inwestycje, 

� b�d� podlega� amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowo�ci, 

� b�d� nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupuj�cy nie mo�e 

sprawowa� nad sprzedawc�, a sprzedawca nad kupuj�cym kontroli, o której mowa w art. 3 

rozporz�dzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie kontroli 

koncentracji przedsi�biorstw (rozporz�dzenie WE w sprawie kontroli ł�czenia 

przedsi�biorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 8 t. 3, str. 40), 

� b�d� stanowi� aktywa przedsi�biorcy przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku 

mikroprzedsi�biorcy, małego lub �redniego przedsi�biorcy przez okres co najmniej 3 lat. 

 

Wydatki zwi�zane z transportem i/lub instalacj� �rodka trwałego niezb�dnego do realizacji projektu, 

mog� zosta� uznane za kwalifikowane wył�cznie w przypadku, gdy wydatki te zostan� wliczone do 

warto�ci pocz�tkowej �rodka trwałego. 

Szczególne zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej obowi�zuj� ponadto 

przedsi�biorstwa, które prowadz� działalno�� gospodarcz� w sektorze transportu. Takie firmy nie 

mog� uzyska� dofinansowana na zakup �rodków transportu14. 

 

Przykład 12 

�rednie przedsi�biorstwo prowadzi działalno�� gospodarcz� w zakresie transportu osób na trasie Kartuzy-

Gda�sk-Kartuzy. Firma ubiega si� o dofinansowanie zakupu wozu technicznego, u�ywanego do holowania 

busów, które uległy awarii. Mimo, �e przedsi�biorstwo nie wykorzysta �rodka transportu do �wiadczenia usługi 

przewozowej, to sam fakt posiadania wpisu do rejestru działalno�ci gospodarczej, dzi�ki któremu ma mo�liwo�� 

prowadzenia działalno�ci gospodarczej w sektorze transportu, powoduje, �e zostanie wykluczone z mo�liwo�ci 

uzyskania wsparcia. 

 

Przykład 13 

Przedsi�biorstwo Obrotu Odpadami sp. z o.o. ubiega si� o dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu - 

�mieciarki. Nabyty �rodek transportu b�dzie wykorzystywany do zbierania odpadów z kontenerów, oraz do 

                                                
14 Definicja �rodków transportu znajduje si� w Dziale 7 Klasyfikacji �rodków Trwałych. 
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przewo�enia ich na wysypisko �mieci. Działalno�� tego rodzaju nie mie�ci si� w katalogu działalno�ci 

transportowej, wymienionej w Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (sekcja H). Maj�c na uwadze powy�sze, nie ma 

przeszkód, aby firma uzyskała dofinansowanie o które si� ubiega. 

 

W przepisach prawa wspólnotowego z zakresu pomocy publicznej brak jest definicji sektora 

transportu. W zwi�zku z tym, aby mo�na było zakwalifikowa� dany rodzaj działalno�ci do sektora 

transportu nale�y si�gn�� do Sekcji H Transport i Gospodarka Magazynowa Polskiej Klasyfikacji 

Działalno�ci. Nale�y jednak pami�ta�, �e nie wszystkie wymienione tam numery PKD (wg typów 

klasyfikacji PKD z roku 2007), s� zaliczane do sektora transportu15. 

 

Umow� o dofinansowanie projektu mo�na podpisa� z beneficjentem, który swoj� inwestycj� 

rozpocz�ł najwcze�niej po dniu zło�enia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego 

konkursu.  

Nale�y podkre�li�, �e beneficjent mo�e zło�y� wniosek o dofinansowanie projektu wył�cznie w 

odpowiedzi na ogłoszony konkurs.  

 

UWAGA!!! W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej rozpocz�cie realizacji projektu 

przed dniem zło�enia wniosku o dofinansowanie projektu powoduje dyskwalifikacj� całego 

projektu! Istotne jest zatem ustalenie, co nale�y rozumie� przez rozpocz�cie prac inwestycyjnych?  

Rozpocz�cie prac inwestycyjnych zwi�zanych z realizacja nowej inwestycji nast�puje z chwil� 

podj�cia prac budowlanych lub zło�enia pierwszego o�wiadczenia woli dotycz�cego nabycia 

ruchomych �rodków trwałych lub warto�ci niematerialnych i prawnych, w tym w szczególno�ci 

zawarcia umowy sprzeda�y, leasingu, najmu, dzier�awy. 

                                                
15 Z działaj�ce w sektorze transportu zostan� uznane przedsi�biorstwa, które w swoim wpisie do rejestru posiadaj� jeden lub 
kilka poni�szych kodów PKD: 49.10.Z - Transport kolejowy pasa�erski mi�dzymiastowy. 49.20.Z - Transport kolejowy 
towarów. 49.31.Z - Transport l�dowy pasa�erski, miejski i podmiejski. 49.32.Z - Działalno�� taksówek osobowych. 49.39.Z - 
Pozostały transport l�dowy pasa�erski, gdzie indziej niesklasyfikowany, z wył�czeniem: − działalno�ci kolejek linowych 
naziemnych, kolejek linowych, wyci�gów orczykowych i wyci�gów narciarskich pod warunkiem, �e nie s� cz��ci� 
miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji, − transportu pasa�erskiego pojazdami nap�dzanymi sił� mi��ni ludzkich 
lub ci�gnionymi przez zwierz�ta. 49.41.Z - Transport drogowy towarów. 49.42.Z - Działalno�� usługowa zwi�zana  
z przeprowadzkami. 50.10.Z - Transport morski i przybrze�ny pasa�erski, z wył�czeniem: − wynajmu łodzi �eglugi morskiej  
i przybrze�nej wraz z załog� w celach rekreacyjnych. 50.20.Z - Transport morski i przybrze�ny towarów. 50.30.Z - Transport 
wodny �ródl�dowy pasa�erski, z wył�czeniem: − wynajmu łodzi transportu �ródl�dowego wraz z załog� w celach 
rekreacyjnych.  50.40.Z - Transport wodny �ródl�dowy towarów. 51.10.Z - Transport lotniczy pasa�erski, z wył�czeniem: − 
lotów widokowych i wycieczkowych, − działalno�ci lotnictwa ogólnego, takiej jak: przewozy pasa�erów organizowane przez 
aerokluby w celach szkoleniowych lub dla przyjemno�ci. 51.21.Z - Transport lotniczy towarów. 51.22.Z - Transport 
kosmiczny. 
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Przez podj�cie prac budowlanych nale�y rozumie� rozpocz�cie robót budowlanych, o których mowa 

w art.3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 

ze zm.). 

W przypadku prac budowlanych b�dzie to pierwszy wpis do dziennika. W przypadku inwestycji 

polegaj�cej na zakupie wyposa�enia, rozpocz�ciem inwestycji b�dzie pierwsze formalne zło�enie 

zamówienia na dany sprz�t.  

Zgodnie z wyja�nieniami Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w przypadku inwestycji 

budowlanych mo�emy przeprowadzi� post�powanie dotycz�ce wyłonienia wykonawcy, podpisa� 

umow� z wykonawc�, lecz nie mo�e on rozpocz�� robót budowlanych. Natomiast w odniesieniu do 

inwestycji polegaj�cych na zakupie mo�emy jedynie przeprowadzi� post�powanie zmierzaj�ce do 

wyłonienia wykonawcy, natomiast nie mo�emy podpisa� z nim umowy na dostaw�. Wszelkie prace 

przygotowawcze, doradcze, zwi�zane z projektem nie s� uznawane za rozpocz�cie inwestycji,  

w zwi�zku z tym mog� by� prowadzone wcze�niej. 

Nale�y pami�ta�, �e nawet po rozpocz�ciu inwestycji po dniu zło�enia wniosku o dofinansowanie 

projektu, przedsi�biorca nie mo�e mie� pewno�ci, �e po szczegółowej ocenie jego projektu, zostanie  

z nim podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Teoretycznie mo�e wyst�pi� sytuacja, w której po 

etapie oceny formalnej projekt beneficjenta zostanie skierowany do oceny wykonalno�ci  

i strategicznej, po której – z ró�nych przyczyn – nie zostanie on wybrany do dofinansowania. 

Natomiast generalna zasada brzmi: mo�esz rozpocz�� inwestycj� po dniu zło�enia wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 

Przykład 14 

Beneficjent składa wniosek, w ramach którego ubiega si� o dofinansowanie budowy nowej hali produkcyjnej,  

w której b�dzie prowadził produkcj�. Beneficjent we wniosku zaznaczył, �e ogrodził ju� swoj� działk� oraz 

wylał fundamenty. Niestety, nie mo�e on uzyska� dofinansowania na budow� hali, poniewa� inwestycja została 

rozpocz�ta (wprowadzono pierwszy wpis do dziennika budowy) przed dniem zło�enia przez beneficjenta 

wniosku o dofinansowanie projektu. Cały projekt zostanie w tej sytuacji odrzucony. 

 

Gdy inwestycja zostanie ju� zako�czona, beneficjent ma obowi�zek jej utrzymania na obszarze 

województwa pomorskiego przez okres trzech lat od dnia jej zako�czenia. Przez zako�czenie 

inwestycji w przypadku projektów budowlanych nale�y rozumie� dzie� uzyskania zgody na 

u�ytkowanie budynków lub pomieszcze�. W przypadku projektów polegaj�cych na zakupie 

wyposa�enia, zako�czeniem inwestycji b�dzie dzie� płatno�ci ostatniej raty za zakupiony sprz�t. 
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Nale�y zwróci� uwag�, �e w ramach pomocy publicznej, utrzymanie inwestycji nie jest to�same  

z poj�ciem „trwało�� projektu”, funkcjonuj�cym w ramach ogólnych zasad finansowania projektów  

z OP 1 RPO WP 2007-2013 (bez Dz. 1.3). Zdaniem Komisji Europejskiej, inwestycja jest utrzymana, 

je�li ł�cznie spełnione s� 3 warunki: 

− w zakładanym, trzyletnim okresie czasu beneficjent prowadzi działalno�� w oparciu o przedmiot 

inwestycji zgodnie z zało�eniami wniosku o dofinansowanie; 

− przedmiot inwestycji funkcjonuje w regionie, w którym uzyskał beneficjent dofinansowanie – nie 

mo�na przewie	� np. linii produkcyjnej i zainstalowa� jej w innym regionie; 

− wła�cicielem inwestycji b�d�cej przedmiotem dofinansowania przez cały wymagany, trzyletni 

okres czasu jest beneficjent, b�d�cy stron� umowy o dofinansowanie. 

Przykład 15 

Mały przedsi�biorca składa wniosek, w ramach którego ubiega si� o wsparcie na rozbudow� infrastruktury 

turystycznej. Jednocze�nie przedsi�biorca zakłada, �e w przypadku niekorzystnych zmian koniunktury na rynku, 

wycofa si� z działalno�ci turystycznej. W przypadku takiej sytuacji – o ile wyst�pi ona w okresie trzech lat od 

dnia ostatniej płatno�ci za �rodki trwałe nabyte w ramach projektu – przedsi�biorca nie spełni obowi�zku 

utrzymania inwestycji, co w efekcie mo�e zako�czy� si� obowi�zkiem zwrotu uzyskanego przez niego wsparcia 

wraz z odsetkami. 

 

Przykład 16 

Mały przedsi�biorca składa wniosek w ramach którego chce uruchomi� kino. Zakłada, �e za uzyskane 

dofinansowanie zakupi wyposa�enie projekcyjne oraz przeprowadzi gruntown� adaptacj� budynku. Po dwóch   

latach od zako�czenia inwestycji, do przedsi�biorcy zgłosił si� inwestor zainteresowany zakupem jego firmy. 

W przypadku sprzeda�y firmy, inwestycja zostanie utrzymana, o ile nie zmieni si� wła�ciciel wytworzonego 

maj�tku (w tym przykładzie przej�ciu podlega� b�dzie całe przedsi�biorstwo a nie przedmiot inwestycji). 

W przypadku, gdy zakupione w ramach projektu maszyny b�d	 urz�dzenia, z uwagi na szybki post�p 

technologiczny, stały si� przestarzałe przed ko�cem okresu trzech lat, beneficjent ma prawo je 

wymieni�, jednak�e w dalszym ci�gu musi prowadzi� działalno�� gospodarcz�, która była 

przewidziana w projekcie. 

Przepisy krajowe wskazuj�, jakie sektory gospodarki s� wył�czone z mo�liwo�ci ubiegania si�  

o regionaln� pomoc inwestycyjn�. S� to: górnictwo w�gla, hutnictwo �elaza i stali, sektor włókien 

syntetycznych oraz rybołówstwo. W zakresie rolnictwa, regionalna pomoc inwestycyjna ma 

ograniczone zastosowanie: nie stosuje si� ich do produkcji podstawowej produktów rolnych 

wymienionych w Zał�czniku I do TFUE. Regionalna pomoc inwestycyjna nie mo�e by� tak�e 

udzielana przedsi�biorstwom znajduj�cym si� w trudnej sytuacji ekonomicznej (opisanym przy okazji 

pomocy de minimis). Do ustalenia sytuacji ekonomicznej beneficjenta w przypadku regionalnej 
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pomocy inwestycyjnej słu�� informacje uzyskane na podstawie rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj�cy si�  

o pomoc inn� ni� pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie16. 

 

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej w pozostałych typach projektów – z wył�czeniem 

projektów inwestycyjnych – oraz przy zastosowaniu instrumentu elastyczno�ci, wsparcie b�dzie 

udzielane zgodnie z zasadami rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 

r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. Zasady 

udzielania pomocy de minimis zostały opisane w pkt.  3.1.  

W tym miejscu nale�y pami�ta�, �e je�eli beneficjent b�dzie w ramach jednego projektu ubiegał si� 

np. o wsparcie na inwestycj� oraz na szkolenia swoich pracowników, to b�dzie zobowi�zany, aby 

spełni� ł�cznie warunki otrzymania pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

 

                                                
16 Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm. 
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Działanie 1.2. – Rozwi�zania innowacyjne w M�P 

Wsparcie w ramach niniejszego Działania jest ograniczone wył�cznie do beneficjentów, którzy b�d� 

spełniali wspólnotow� definicj� mikro, małego i �redniego przedsi�biorstwa. 

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej w projektach inwestycyjnych, wsparcie b�dzie 

udzielane, zgodnie z zasadami rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 

2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. 

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej w pozostałych typach projektów, na etapie 

przygotowania inwestycji oraz przy zastosowaniu instrumentu elastyczno�ci, wsparcie b�dzie 

udzielanie zgodnie z zasadami rozporz�dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 

r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

Poniewa� ogólne zasady udzielania powy�szych kategorii pomocy publicznej zostały opisane w pkt. 

3.1. oraz 3.2., w tym miejscu zostan� opisane typy projektów podane w Uszczegółowieniu RPO 2007-

2013 WP w ramy regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis. 

 

Pierwszy typ projektów przewiduje udzielanie pomocy publicznej na nabycie wyników prac B+R, 

praw do własno�ci intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej 

wiedzy technicznej zwi�zanej z wdra�anym produktem lub usług�. 

Przykład 17 

�rednie przedsi�biorstwo składa wniosek o dofinansowanie, w ramach którego b�dzie chciało zakupi� licencj� 

na produkcj� kostiumów k�pielowych metod� bezszwow�, która jest warta 1 000 000 zł. Efektem realizacji 

projektu b�dzie wdro�enie do produkcji nowych modeli m�skich i kobiecych kostiumów k�pielowych. 

Jednocze�nie przedsi�biorca wskazuje, �e w ramach projektu cało�� dofinansowania przeznaczy na zakup nowej 

technologii. 

 

Zgodnie z zapisami rozporz�dzenia MRR w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 

(...), beneficjent powinien w ramach swojego projektu spełni� definicj� nowej inwestycji.  

W Przykładzie 17 mamy do czynienia z zasadnicz� zmian� technologii produkcji (nowa metoda 

produkcji strojów k�pielowych). Ponadto rozporz�dzenie mówi, �e w przypadku projektów 

realizowanych przez beneficjentów z kategorii M�P, cało�� projektu mo�e by� przeznaczona na zakup 

licencji lub technologii – generalnie warto�ci niematerialnych i prawnych, bez konieczno�ci 

przeprowadzania procesu inwestycyjnego, zwi�zanego z budow� lub adaptacj� budynków czy 

zakupem linii produkcyjnych do przedsi�biorstwa. Maksymalne dofinansowanie dla Przykładu 17 

mo�e wynie�� 50% kosztów kwalifikowanych, a zatem do 500 000 zł.  
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Drugi typ projektów mówi o mo�liwo�ci przeznaczenia wsparcia na uzyskanie praw wył�cznych (np. 

patentów) dla własnych rozwi�za� technicznych. 

Przykład 18 

Wniosek o dofinansowanie składa wła�ciciel jednoosobowej działalno�ci gospodarczej, który chce uzyska� 

�wiadectwo autorskie, tzn. dokument, który b�dzie potwierdzał własno�� wynalazku i wył�czne prawo do jego 

u�ytkowania w sposób zawodowy i zarobkowy. W ramach projektu beneficjent chce przeznaczy� 

dofinansowanie na pokrycie kosztów uzyskania ochrony patentowej (tłumaczenia, niezb�dne opinie, opłat� za 

uzyskanie patentu) urz�dzenia do odstraszania zwierz�t na lotniskach. Koszty zwi�zane z uzyskaniem takiego 

patentu to 60 000 zł. 

 

Ten typ projektów powinien by� realizowany, przy wykorzystaniu wsparcia o charakterze de minimis. 

Niestety nie mo�na w tym przypadku zastosowa� regionalnej pomocy inwestycyjnej, poniewa� sam 

fakt uzyskania patentu nie spełnia definicji nowej inwestycji. 

 

Trzeci typ projektów przewiduje wspieranie inwestycyjne działalno�ci badawczo-rozwojowej (B+R) 

w przedsi�biorstwach. Prace badawcze – na obecn� chwil� – mog� by� finansowane wył�cznie przy 

u�yciu zasady de minimis. Sytuacja jest analogiczna, jak w przykładzie 18 – inwestycje w B+R nie 

spełniaj� definicji nowej inwestycji. 

 

Czwarty oraz pi�ty rodzaj projektów to wsparcie wdro�enia innowacyjnych procesów wytwarzania 

wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwi�za� rynkowych, w tym wdro�enie wyników prac 

B+R oraz wsparcie wdro�enia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform 

produktowo-technologicznych.  

Przykład 19 

Przedsi�biorstwo �wiadcz�ce usługi grawernicze zamierza rozpocz�� działalno�� w zakresie laserowego 

znakowania, grawerowania, ci�cia i zdobienia metali oraz szkła. Projekt składa si� z dwóch etapów. Na 

pierwszym etapie, beneficjent zamierza zbudowa� prototyp laseru, natomiast docelowo zostanie rozpocz�ta 

produkcja urz�dze� oraz ich sprzeda�. 

 

Przykład 19 powinien by� realizowany przy wykorzystaniu regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

Efektem projektu b�dzie bowiem dywersyfikacja produkcji przedsi�biorstwa (produkcja i sprzeda� 

urz�dze�) oraz zasadnicza zmiana produkcji (znakowanie towarów laserem). 
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Generalnie nale�y zało�y�, �e je�eli b�dziemy mieli do czynienia z wdra�aniem wyników prac 

badawczych, projektów innowacyjnych, to zastosowanie powinna mie� regionalna pomoc 

inwestycyjna. 

 

Działanie 1.4. – Systemowe wspieranie przedsi�biorczo�ci. 

Niniejsze Działanie przewiduje udzielanie dofinansowania na realizacj� projektów polegaj�cych na: 

� tworzeniu/udoskonalaniu, testowaniu, realizacji i promocji nowych usług (lub sposobów realizacji 

usług) regionalnej sieci instytucji otoczenia biznesu wraz z tworzeniem i rozbudow� infrastruktury 

słu��cej �wiadczeniu usług doradczych oraz usług informacyjnych dla przedsi�biorców (np. 

Lokalnych Punktów Konsultacyjnych, Lokalnych Okienek Przedsi�biorczo�ci); 

� �wiadczeniu specjalistycznych usług doradczych dla M�P; 

Przykład 20 

Fundacja otrzymuje dofinansowanie na wyposa�enie pi�ciu punktów, w których b�dzie �wiadczy� usługi  

z zakresu doradztwa podatkowego dla przedsi�biorców. 

 

W powy�szym przykładzie mamy do czynienia z mo�liwo�ci� wyst�pienia pomocy publicznej na 

dwóch poziomach. Beneficjentem pomocy publicznej na pierwszym poziomie mo�e by� Fundacja 

(wnioskodawca), która otrzyma dofinansowanie na wyposa�enie punktów kontaktowych. Natomiast 

beneficjentem pomocy publicznej na drugim poziomie mo�e by� przedsi�biorca, który otrzyma  

w punkcie kontaktowych usług� doradcz� na warunkach bardziej korzystnych ni� rynkowe. 

Podstaw� prawn� do udzielenia pomocy publicznej na pierwszym poziomie powinna by� regionalna 

pomoc inwestycyjna. Fundacja, która jest wnioskodawc�, rozszerzaj�c zakres prowadzonej przez 

siebie działalno�ci doradczej, spełnia definicj� nowej inwestycji. 

Na drugim poziomie powinno si� stosowa� pomoc de minimis. Fundacja powinna wyceni� warto�� 

usługi doradczej udzielonej przedsi�biorcy, która b�dzie stanowiło warto�� udzielonej pomocy 

publicznej. 

� tworzeniu systemów ci�głego podnoszenia praktycznych kwalifikacji doradców biznesowych 

zwi�zanych z usługami doradczymi i informacyjnymi; 

Przykład 21 

Fundacja otrzymuje dofinansowanie na organizacj� cyklu szkole� dla doradców, którzy b�d� pó	niej �wiadczy� 

nieodpłatne usługi dla przedsi�biorców. 
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W przykładzie 21 mo�na unikn�� wyst�powania pomocy publicznej. Jednak�e po pierwsze, Fundacja 

która jest wnioskodawc� powinna otrzyma� dofinansowanie wył�cznie na pokrycie kosztów 

organizacji oraz przeprowadzenia szkolenia, a po wtóre doradcy, którzy b�d� uczestnikami szkolenia, 

nie mog� po zako�czeniu szkolenia pobiera� opłat za �wiadczone usługi od swoich pó	niejszych 

klientów. 

� wsparciu udziału w regionalnych, krajowych i mi�dzynarodowych sieciach współpracy pomi�dzy 

firmami, czy instytucjami otoczenia biznesu; 

Przykład 22 

Przedsi�biorstwo otrzymało dofinansowanie na pokrycie składki członkowskiej w Europejskim Stowarzyszeniu 

Innowacyjnych Przedsi�biorców. 

 

W tym przykładzie przedsi�biorca otrzymuje dofinansowanie b�d�ce dla niego pomoc� publiczn�. 

Powinna mie� ona charakter pomocy de minimis. 

� tworzeniu regionalnego systemu oceny jako�ci usług oferowanych przez IOB, prowadz�cych do 

podnoszenia standardów �wiadczenia usług dla przedsi�biorców; 

Przykład 23 

Fundacja otrzymała dofinansowanie na prace zwi�zane z przygotowaniem i wdro�eniem mechanizmu oceny 

skuteczno�ci i efektywno�ci usług �wiadczonych przez pomorskie instytucje otoczenia biznesu. 

 

W powy�szym przykładzie pomocy publicznej mo�na unikn��. W takim celu fundacja powinna 

otrzyma� dofinansowanie na pokrycie kosztów prac badawczych (zakaz pokrywania kosztów 

bie��cego funkcjonowania fundacji), natomiast efekty tych�e prac (np. metodologia) powinny by� 

udost�pnione ogólnie na zasadach nieodpłatnych, dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. 

W przypadku, gdy fundacja nie spełni ww. reguł, powinna by� uznana za beneficjenta pomocy 

publicznej. 

� systemowych badaniach i analizach dotycz�cych działalno�ci lub potencjału pomorskich M�P, w 

tym badania popytu na usługi oraz badania zapotrzebowania M�P na finansowe instrumenty 

wsparcia, etc.: 

Przykład 24 

Firma ubiega si� o dofinansowanie projektu badawczego, obejmuj�cego obszar bariery w dost�pie do 	ródeł 

finansowania M�P. 
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Analogicznie, jak w przykładzie 23, tak�e tutaj nie b�dziemy mówi� o wyst�pieniu pomocy 

publicznej. 

� tworzeniu instrumentów por�czeniowych i po�yczkowych dla instytucji otoczenia biznesu; 

� wsparciu kapitałowym powstaj�cych oraz działaj�cych publicznych instytucji otoczenia biznesu 

działaj�cych na rynku usług finansowych. 

W przypadku funduszy po�yczkowych i por�czeniowych pomoc publiczna równie� mo�e wyst�pi� na 

2 poziomach.  

Pierwszy poziom to wsparcie kosztów działalno�ci funduszy. Fundusze po�yczkowe czy 

por�czeniowe s� tworzone przez wskazane podmioty, zatem nie mo�na mówi� o otwartej procedurze 

wyboru podmiotu, który ma prowadzi� taki fundusz (np. fundusze nie mog� by� prowadzone przez 

banki). W takiej sytuacji mówimy o nierównym traktowaniu konkurentów, zatem podmiot 

prowadz�cy fundusz mo�e by� uznany za beneficjenta pomocy publicznej. Drugi poziom dotyczy 

przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie od funduszy. Argumentem do tworzenia funduszy był fakt 

wyst�powania na rynku tzw. „luki kapitałowej”, czyli sytuacji, w której na rynku s� przedsi�biorcy, 

którzy mimo dobrej sytuacji finansowej nie mog� uzyska� finansowania zewn�trznego swojej 

działalno�ci. Takie trudno�ci dotycz� z reguły przedsi�biorstw z grupy tzw. „start-up”, tzn. 

podmiotów małych i �rednich, działaj�cych na rynku do 3 lat. W przypadku, gdy fundusze stanowi� 

interwencj� pa�stwa w celu zniwelowania skutków luki kapitałowej, Komisja Europejska uznaje, �e 

sam fakt wsparcia przedsi�biorcy b�dzie stanowił dla niego pomoc publiczn� (niezale�nie od 

warunków finansowych po�yczki czy por�czenia). 

 

W niektórych przypadkach b�dzie mo�na powiedzie�, �e pomoc publiczna nie wyst�pi w odniesieniu 

do IOB. Taka sytuacja b�dzie miała miejsce w przypadku, kiedy wsparcie otrzymywane przez IOB 

przeznaczone b�dzie wył�cznie na rzecz przedsi�biorców. Np. fundusze po�yczkowe i por�czeniowe 

mog� nie by� beneficjentami pomocy, je�li otrzymane wsparcie przeznacz� w cało�ci na po�yczki  

i por�czenia dla przedsi�biorców. Pomoc publiczna nie wyst�pi równie�, je�li przedmiotem projektu 

jest wsparcie rozwoju infrastruktury, która nast�pnie jest udost�pniana nieodpłatnie wszystkim 

zainteresowanym. 

W przypadku projektów, które b�d� przewidywały udzielanie wsparcia kapitałowego na utworzenie 

nowego lub wzmocnienie istniej�cego funduszu, dofinansowanie na ten cel b�d� mogły otrzyma� 

osoby prawne, które nie działaj� dla zysku (lub ewentualny zysk przeznaczaj�c na cele statutowe) oraz 

uchwał� wła�ciwego organu powołaj� wyodr�bniony ksi�gowo fundusz – zwane dalej Wnioskodawc�. 

Dokapitalizowany fundusz powinien mie� charakter samofinansuj�cy, udziela� po�yczek lub por�cze� 

w sposób ci�gły oraz dysponowa� do�wiadczeniem w zakresie udzielania po�yczek lub por�cze�. 
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Przeznaczeniem funduszu b�dzie udzielanie po�yczek lub por�cze� dla mikro, małych oraz �rednich 

przedsi�biorców (zgodnie z definicj� zawart� w Zał�czniku I do Rozporz�dzenia KE nr 800/2008 

uznaj�cym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 

Traktatu) – zwanych dalej Inwestobiorcami. 

Fundusz powinien mie� opracowane standardy �wiadczenia usług po�yczkowych oraz 

por�czeniowych (regulamin działalno�ci), w tym zasady pozwalaj�ce oceni� funduszowi, czy  

w ka�dym indywidualnym przypadku udzielania po�yczki lub por�czenia przedsi�biorcy mo�e on 

mie� do czynienia z wyst�pieniem pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) – w takiej sytuacji 

fundusz powinien dokładnie okre�li� na zasadzie ex ante ekwiwalent dotacji brutto udzielonej pomocy 

publicznej (lub pomocy de minimis). W przypadku funduszu por�czeniowego, w jego regulaminie 

funkcjonowania powinna by� zawarta polityka tworzenia rezerw (w tym na ryzyko ogólne i celowe). 

 

Biznesplan – b�d�cym zał�cznikiem do wniosku o dofinansowanie – powinien okre�la�  

w szczególno�ci: 

� wskazanie rynku lub rynków docelowych, na których Wnioskodawca zamierza dokonywa� 

inwestycji; 

� kryteria i warunki dokonywania inwestycji; 

� bud�et operacyjny funduszu po�yczkowego lub por�czeniowego; 

� okre�lenie struktury prawnej i własno�ciowej Wnioskodawcy; 

� wykaz osób kluczowych Wnioskodawcy, wraz ze wskazaniem sposobu ich zwi�zania  

z Wnioskodawc� oraz szczegółowym okre�leniem ich kwalifikacji, do�wiadczenia  

w dokonywaniu inwestycji oraz sposobu ich motywowania; 

� opis trybu podejmowania decyzji dotycz�cych dokonywania inwestycji;  

� wskazanie okresu dokonywania inwestycji, w tym inwestycji dokonywanych przy udziale 

�rodków pochodz�cych ze wsparcia; 

� wskazanie wymaganej przez inwestora minimalnej składanej rocznie stopy zwrotu  funduszu 

po�yczkowego lub por�czeniowego (tzw. stopy minimalnej); 

� uzasadnienie planowanego sposobu wykorzystania �rodków finansowych przeznaczonych na 

dokonywanie inwestycji, w tym �rodków finansowych pochodz�cych ze wsparcia; 

� proponowany tryb i warunki wykorzystania �rodków pochodz�cych z zysku wypracowanego przy 

wykorzystaniu �rodków finansowych pochodz�cych ze wsparcia. 

 

Fundusz po�yczkowy lub por�czeniowy mo�e ze �rodków wsparcia dokona� inwestycji  pod 

warunkiem: 

� dokonania inwestycji zgodnie z biznesplanem funduszu, przedstawionym wraz z wnioskiem  

o dofinansowanie; 
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� zweryfikowania kryteriów dopuszczalno�ci przedsi�biorcy, z tytułu mo�liwo�ci uzyskania 

dofinansowania (spełnianie definicji M�P, niepozostawanie w trudnej sytuacji ekonomicznej), 

oraz w przypadku wsparcia maj�cego charakter pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) – 

nieprowadzenie działalno�ci w sektorze wykluczonym oraz okre�lenie ex ante wysoko�ci 

udzielonej pomocy, 

� dokonania szczegółowego rozwa�enia sytuacji, w jakiej znajduje si� potencjalny inwestobiorca,  

w tym w szczególno�ci analiza przedstawionego przez niego biznesplanu pod k�tem 

ekonomicznej zasadno�ci dokonania inwestycji oraz mo�liwo�ci osi�gni�cia zysków (wszystkie 

elementy szczegółowej oceny okre�la si� wspólnym mianem – tzw. due diligence). 

 

Fundusz po�yczkowy lub por�czeniowy nie mo�e dokona� inwestycji, je�eli: 

� osoba b�d�ca członkiem organu zarz�dzaj�cego lub wspólnikiem inwestobiorcy została skazana 

prawomocnym wyrokiem za przest�pstwo składania fałszywych zezna�, przest�pstwo przeciwko 

mieniu, wiarygodno�ci dokumentów, obrotowi pieni�dzmi i papierami warto�ciowymi, obrotowi 

gospodarczemu, systemowi bankowemu, przest�pstwo karno-skarbowe albo inne przest�pstwo 

zwi�zane z wykonywaniem działalno�ci gospodarczej lub popełnione w celu osi�gni�cia korzy�ci 

maj�tkowych; 

� inwestobiorca posiada zaległo�ci z tytułu nale�no�ci publicznoprawnych;  

� przed dokonaniem pierwszej inwestycji udziałowcami lub akcjonariuszami inwestobiorcy s�: 

członkowie organów podmiotu zarz�dzaj�cego funduszem, osoby zatrudnione w podmiocie 

zarz�dzaj�cym funduszem, osoby ww. wcze�niej pozostaj�ce w zwi�zku mał�e�skim, w stosunku 

pokrewie�stwa lub powinowactwa w linii prostej z inwestobiorcami. 

 

Fundusz po�yczkowy lub por�czeniowy mo�e pokrywa� wydatki zwi�zane z zarz�dzaniem  

i administracj� funduszem ze �rodków własnych (niepochodz�cych z dokapitalizowania) lub  

z wypracowanego zysku pochodz�cego z udzielonych po�yczek lub por�cze�.  

Tym niemniej maksymalna wielko�� �rodków przeznaczonych na pokrywanie kosztów administracji   

i zarz�dzania nie mo�e przekroczy�: 

� w przypadku funduszu po�yczkowego: 

o �redniorocznie, przez czas trwania projektu 4% warto�ci dofinansowania otrzymanego od IZ 

RPO w przypadku funduszy udzielaj�cych wył�cznie po�yczek mikroprzedsi�biorcom; 

o �redniorocznie, przez czas trwania projektu 3% warto�ci dofinansowania otrzymanego od IZ 

RPO w przypadku pozostałych funduszy. 

� w przypadku funduszu por�czeniowego: 

o �redniorocznie, przez czas trwania projektu 2% warto�ci dofinansowania 

Powy�sze pułapy maj� na celu unikni�cie wyst�pienia elementu korzy�ci ekonomicznej – zwi�zanej  

z uzyskanym dofinansowaniem – po stronie Wnioskodawcy. 
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Zyski pochodz�ce z udzielonych po�yczek lub por�cze� wypracowane przez Wnioskodawc�, po 

pomniejszeniu o koszty zarz�dzania i administracji (zgodnie z pułapami przedstawionymi wy�ej) 

powi�kszaj� kapitał własny funduszu. 

 

Wskazane jest, aby do ko�ca 2015 r. nast�pił przynajmniej jednokrotny obrót �rodkami, jakie 

Wnioskodawca uzyska z dokapitalizowania. 

 

Wsparcie udzielane przez fundusze inwestobiorcom, mo�e stanowi� pomoc publiczn�. Sytuacja ta 

mo�e wyst�pi� w przypadkach kiedy po�yczki lub por�czenia b�d� udzielane na preferencyjnych 

warunkach, tj. warunkach bardziej korzystnych od oferowanych na rynku. 

 

Pomoc publiczna nie b�dzie wyst�powa� w odniesieniu do po�yczek udzielanych według stopy 

referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowi�zuj�cej stopy bazowej oraz mar�y ustalonej  

w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 

i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6).  

Fundusze po�yczkowe powinny mie�, w odniesieniu do tej kwestii, opracowane standardy oceny, co 

oznacza w szczególno�ci posiadanie metodologii obliczania w poszczególnych przypadkach stopy 

referencyjnej. 

 

W przypadku funduszy por�czeniowych, udzielanie przez nie pomocy publicznej ma miejsce  

w przypadkach, kiedy por�czenia udzielane s� na warunkach bardziej korzystnych od warunków 

rynkowych, czyli bez zastosowania bezpiecznych stawek, o których mowa w Obwieszczeniu Komisji 

w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy pa�stwa w formie gwarancji (Dz. Urz. 

UE C 155 z 20.6.2008 r., str. 10). 

Zgodnie z ww. obwieszczeniem, eliminacja pomocy publicznej wymaga nie tylko stosowania 

bezpiecznych stawek, ale tak�e zapewnienia, �e por�czenia nie b�d� udzielane przedsi�biorcom  

w trudnej sytuacji ekonomicznej, zakres por�cze� jest mierzalny w momencie ich udzielania, 

por�czenia nie obejmuj� wi�cej ni� 80% kredytu. 

 

Analogicznie, jak w przypadku funduszy po�yczkowych, fundusze por�czeniowe powinny mie� 

opracowan� metodologi� przyporz�dkowywania stawek kredytobiorcom, w zale�no�ci od ratingu 

kredytobiorcy, tak by zapewni�, �e: 

� stawki odpowiadaj� minimalnym stawkom bezpiecznym, albo 

� je�li stawka jest ni�sza ni� minimalna stawka bezpieczna, istnieje w konkretnym przypadku 

mo�liwo�� obliczenia wielko�ci pomocy. 

Udzielanie przedsi�biorcom wsparcia za po�rednictwem funduszy po�yczkowych i por�czeniowych 

wymaga zastosowania zasad okre�lonych w rozporz�dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 
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czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze po�yczkowe i por�czeniowe w ramach 

regionalnych programów operacyjnych.(Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874 ze zm.) 
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Działanie 1.5. – Regionalna sie� transferu rozwi�za� innowacyjnych 

Poddziałanie 1.5.1. – Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych. 

Poddziałanie przewiduje udzielanie dofinansowania na dwa typy projektów: 

� budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektów przeznaczonych na stworzenie lub rozwijanie 

parków naukowo-technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonało�ci, 

centrów edukacyjno-wdro�eniowych, inkubatorów przedsi�biorczo�ci i innych instytucji  

o podobnym charakterze (wraz z niezb�dn� infrastruktur� techniczn� oraz zagospodarowaniem 

otoczenia); 

� inwestycje w instalacje technologiczne wynikaj�ce ze specyficznego charakteru danej instytucji,  

w tym budowa lub prace budowlane (przebudowa i remont) laboratoriów oraz wyposa�enie 

specjalistycznych laboratoriów badawczych. 

Instytucje Otoczenia Biznesu s� podmiotami, które w �wietle przepisów wspólnotowych nale�y 

traktowa� jako potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej (mog� prowadzi� działalno�� 

gospodarcz�). Pomoc� publiczn� b�dzie zatem wsparcie inwestycyjne tych instytucji (np. park 

przemysłowy czy technologiczny czerpie zyski z udost�pniania infrastruktury przedsi�biorcom). 

Pomoc� publiczn� b�dzie wsparcie doradcze i szkoleniowe dla IOB (np. inkubatorów 

przedsi�biorczo�ci), bior�c pod uwag�, �e instytucje te �wiadcz� usługi doradcze czy szkoleniowe dla 

przedsi�biorców zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. W przypadku pobierania opłat mówimy  

o działalno�ci gospodarczej i w zwi�zku z tym równie� o pomocy publicznej. Np. IOB składa projekt, 

w którym jednym z działa� jest podniesienie kwalifikacji trenerów, b�d�cych doradcami M�P. 

Przepisy umo�liwiaj� IOB �wiadczenie usług doradczych równie� odpłatnie, wi�c uznajemy, �e 

podniesienie kwalifikacji pracownika stanowi korzy�� ekonomiczn� po stronie IOB, a zatem mamy do 

czynienia z pomoc� publiczn�. 

Podstaw� prawn� do udzielenia pomocy w ramach przedmiotowego Poddziałania s�: 

� rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 

infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661), 

� rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719),  

� rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz.1599) - cz��� inwestycyjna projektu, 
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� rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

236, poz. 1562). 

 
 
Instytucja Po�rednicz�ca II stopnia, w porozumieniu z Instytucj� Zarz�dzaj�c� RPO WP 2007-2013, 

przygotowała zasady umo�liwiaj�ce na unikni�cie wyst�powania pomocy publicznej na poziomie 

IOB. W przypadku projektów tego typu mo�liwe jest wykluczenie pomocy publicznej poprzez 

zastosowanie jednego z poni�szych mechanizmów. 

Pierwszy z nich zakłada wykluczenie pomocy publicznej poprzez wykazanie, �e otrzymane wsparcie 

stanowi korzy�� ekonomiczn� nie dla beneficjenta projektu (IOB) lecz dla beneficjenta ko�cowego 

(klienta IOB). Podmioty, które b�d� zainteresowane realizacj� Projektów przy wykorzystaniu 

niniejszego mechanizmu, b�d� zobowi�zane do spełnienia szeregu dodatkowych warunków: 

� powołanie odr�bnej, wydzielonej komórki w strukturze organizacyjnej PZ lub powołanie 

odr�bnego podmiotu, którego celem b�dzie prowadzenie IOB, 

� prowadzenia przez PZ lub IOB odr�bnej ewidencji ksi�gowej dla projektu obj�tego wsparciem 

i działa� realizowanych w ramach projektu, do czasu zako�czenia projektu oraz przez 10 

kolejnych lat, 

� prawidłowe przypisywanie przychodów i kosztów funkcjonowania IOB, na podstawie 

konsekwentnie stosowanych metod i jasnego okre�lania w dokumentacji rachunkowej zasad 

prowadzenia odr�bnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów, przez 

okres 10 lat od dnia zako�czenia realizacji projektu, 

� umo�liwienie równego, niedyskryminacyjnego dost�pu dla wszystkich podmiotów 

zainteresowanych wynajmem powierzchni, 

� prowadzenie działalno�ci zwi�zanej z funkcjonowaniem IOB przez okres co najmniej 10 lat 

od dnia zako�czenia realizacji projektu, 

� wynajem powierzchni po cenie nie przekraczaj�cej kosztów ponoszonych przez IOB z tytułu 

jej utrzymania lub udost�pniania, 

� mo�liwo�� naliczenia do 0,15 mar�y od ceny wynajmu powierzchni, ze wskazaniem 

obowi�zku przeznaczenia tej kwoty na reinwestycj� w IOB (np. rozbudowa IOB, organizacja 

darmowych szkole�, �wiadczenie usług doradczych, zakup i transfer nowych technologii, 

patentów dla przedsi�biorców), 

� brak wypłaty dywidendy z tytułu prowadzenia IOB udziałowcom lub akcjonariuszom 

(w przypadku, gdy IOB działa w formie spółki prawa handlowego), 
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� ustalenie ceny rynkowej wynajmu powierzchni wraz metodologi� jej okre�lenia; akceptowaln� 

metodologi� ustalania ceny rynkowej mo�e by� np. porównanie 3 ofert komercyjnych 

po�redników, zajmuj�cych si� wynajmem powierzchni z terenu miasta, w którym 

zlokalizowany b�dzie IOB, 

� coroczny obowi�zek aktualizacji ceny rynkowej wynajmu powierzchni. 

 

Graficznie system realizacji Projektu prezentuje si� nast�puj�co: 
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Druga �cie�ka wykluczenia pomocy publicznej opiera si� na wykazaniu, �e podmiot pełni�cy funkcj� 

Instytucji Otoczenia Biznesu (Podmiot Zarz�dzaj�cy infrastruktur� IOB) został wyłoniony zgodnie 

procedur� wyboru operatora wskazan� w XXIII Raporcie KE nt. Polityki Konkurencji (1993). 

Prowadzenie IOB nie przez samego beneficjenta Projektu lecz Operatora pozwala na stwierdzenie, �e 

otrzymane wsparcie nie zakłóca konkurencji na rynku, bior�c pod uwag� otwarto�� post�powania 

dotycz�cego wyłonienia takiego podmiotu.  

Zgodnie z ww. Raportem KE wybór Operatora musi przebiega� z zastosowaniem zasady otwarto�ci, 

przejrzysto�ci i bezwarunkowo�ci (niedyskryminacyjno�ci). Przedmiotowe zasady s� najbli�sze 

post�powaniu przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówie� publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Celem zasady otwarto�ci jest dotarcie do mo�liwie najszerszego kr�gu potencjalnych 

zainteresowanych �wiadczeniem usług w formie operatora. Zatem oferta powinna by� "odpowiednio 

upubliczniona". Publikacja powinna by� np. prowadzona poprzez strony internetowe beneficjenta 

(równie� Biuletyn Informacji Publicznej) oraz przy wykorzystaniu ogłosze� w mediach o zasi�gu co 

najmniej regionalnym (czasopisma, telewizja regionalna, itp.). Zasi�g ogłosze� w mediach powinien 

by� dostosowany do zasi�gu oddziaływania IOB. W przypadku du�ych Instytucji Otoczenia Biznesu, 

o znaczeniu ponadregionalnym, zasi�g ogłosze� powinien by� co najmniej ogólnokrajowy. 

Jednocze�nie Komisja Europejska wskazuje, �e potencjalny oferent musi mie� czas wystarczaj�cy do 

zapoznania si� z przedmiotem ogłoszenia i przygotowaniem swojej oferty. Czas ten jest niezb�dny do 

przeprowadzenia analizy rynku i sporz�dzenia biznesplanu działalno�ci prowadzonej przez operatora. 

Wydaje si�, �e minimalny termin na zło�enie oferty, wskazany w ogłoszeniu, powinien wynosi� co 

najmniej jeden miesi�c. 

Zasada przejrzysto�ci wskazuje, �e wszystkie podmioty potencjalnie zainteresowane uczestnictwem 

w post�powaniu musz� mie� zagwarantowany dost�p do tych samych informacji na temat przedmiotu 

post�powania. Oznacza to, �e publikowane ogłoszenie w pełny sposób powinno opisywa� przedmiot 

post�powania (rola operatora, zało�enia funkcjonowania inkubatora, cele jakie b�dzie musiał osi�ga� 

operator lub wska	niki jakie b�dzie miał zrealizowa�). Ponadto, publikowane ogłoszenie powinno 

zawiera� informacj� na temat kryteriów i ich wag, według których przeprowadzone zostanie 

post�powanie i wyłoniony b�dzie operator. Komisja Europejska stoi na stanowisku, i� głównym 

kryterium wyboru powinna by� cena, co nie oznacza, i� kryterium cenowe powinno by� jedynym 

kryterium wyboru operatora. Dopuszcza si� publikacj� ogłosze� w mediach z niepełn� informacj�, 

je�li jednocze�nie ogłoszenie odsyła do strony internetowej, gdzie potencjalny oferent uzyska pełn� 

informacj� na temat przedmiotu post�powania oraz kryteriów wyboru operatora. 

Zasada bezwarunkowo�ci (niedyskryminacyjno�ci) jest spełniona je�eli ka�dy zainteresowany 

podmiot, prowadz�cy działalno�� gospodarcz� w zakresie przedmiotu ogłoszenia (wspieranie rozwoju 
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przedsi�biorczo�ci), b�dzie mógł przyst�pi� do post�powania, niezale�nie od tego, jaka jest jego forma 

organizacyjna i prawna, jakie posiada do�wiadczenie i jakim kapitałem dysponuje. Wszelkie warunki 

zwyczajowo wskazywane w post�powaniach przetargowych jako warunki konieczne do spełnienia na 

etapie składania ofert (jak np. do�wiadczenie, wykazanie niezb�dnego zaplecza technicznego, 

kapitałowego czy osobowego), powinny wyst�pi� w post�powaniu wył�cznie jako kryteria oceny 

zło�onych ofert. Ponadto, wyłonienie operatora powinno nast�pi� wg zastosowania kryteriów oceny 

jednakowych dla wszystkich oferentów, bez wprowadzania warunków promuj�cych okre�lone 

kategorie podmiotów. 

Wskazanie przez beneficjenta, �e Instytucja Otoczenia Biznesu b�dzie prowadzona przez Operatora 

wyłonionego wg powy�szych zasad, równie� wyklucza wyst�powanie pomocy publicznej w projekcie. 
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Poddziałanie 1.5.2. – Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych. 

W ramach Poddziałania b�dzie mo�na finansowa� poni�sze typy projektów: 

� tworzenie i rozwijanie regionalnych sieci transferu wiedzy, w tym wsparcie funkcjonowania 

systemu zbierania, przetwarzania, upowszechniania i wymiany danych i informacji nt. innowacji; 

� udział w istniej�cych lub tworzenie nowych regionalnych, krajowych i mi�dzynarodowych sieci 

współpracy w obszarze innowacji pomi�dzy firmami, organizacjami przedsi�biorców, 

instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi; 

� wsparcie tworzenia i rozwoju powi�za� kooperacyjnych mi�dzy firmami, a tak�e pomi�dzy 

firmami i innymi instytucjami (np. B+R lub ze sfery edukacji), w tym klastrów o zasi�gu 

lokalnym i regionalnym; 

� usługi podnosz�ce gotowo�� inwestycyjn� i kredytow� firm oraz specjalistyczne doradztwo przy 

realizacji przedsi�wzi�� innowacyjnych; 

� usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów zarz�dzaj�cych parkami naukowo-

technologicznymi, parkami przemysłowymi, inkubatorami przedsi�biorczo�ci i innymi 

instytucjami o podobnym charakterze; 

� wsparcie rozwoju przedsi�biorczo�ci akademickiej. 

 

Nawet je�eli powy�sze typy projektów b�d� zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej  

w rozumieniu prawa wspólnotowego, wsparcie mo�e nie stanowi� pomocy publicznej. Zgodnie 

bowiem z orzecznictwem s�dów wspólnotowych17, mo�liwe jest wyró�nienie trzech odr�bnych 

kategorii działa� realizowanych przez przedsi�biorstwa i finansowanych przez pa�stwo: działania 

władz publicznych, działania gospodarcze oraz działania niemaj�ce charakteru gospodarczego. 

Wspólnotowe prawo konkurencji, a wi�c równie� prawo pomocy publicznej, ma zastosowanie 

wył�cznie do działa� gospodarczych, nie podlegaj� mu natomiast działania władzy publicznej  

i działania nieposiadaj�ce gospodarczego charakteru. Ww. podział działa� finansowanych przez 

pa�stwo umo�liwia wyznaczenie zakresu zastosowania przepisów o pomocy publicznej równie� do 

działalno�ci beneficjentów niniejszego Poddziałania  

W zwi�zku z tym, konieczne b�dzie dokonanie rozró�nienia mi�dzy ró�nymi sferami działalno�ci 

beneficjentów i ustalenie, w jakim stopniu planowany projekt odnosi si� do działalno�ci gospodarczej, 

a w jakim jest zwi�zany z działalno�ci� niekomercyjn� beneficjenta. Pozwoli to na ustalenie, czy 

                                                
17 C-343/95 - pkt 22 orzeczenia ETS z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Diego Calì & Figli Srl przeciwko Servizi ecologici 
porto di Genova SpA (SEPG), T-128/98 - pkt 112 orzeczenia z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie Porty lotnicze Pary�a 
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Zb. Orz. str. II-3929), C-364 - pkt 30 orzeczenia Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwo�ci z dnia 19 stycznia 1994 r. w sprawie SAT Fluggesellschaft mbH przeciwko Eurocontrol (Zb. Orz. z 1994 r., 
s. I-43). 
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planowane wsparcie podlega przepisom o pomocy publicznej. Jednak�e nale�y równie� zauwa�y�, i� 

w sytuacji, gdy beneficjent wsparcia prowadzi działalno�� gospodarcz� i uzyskuje korzy��, której  

w normalnych warunkach nie mógłby uzyska� na rynku, udzielane mu wsparcie stanowi pomoc 

pa�stwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.  

Nie ma przy tym znaczenia fakt, �e korzy�� uzyskiwana jest w zwi�zku z działalno�ci� niekomercyjn� 

(niegospodarcz�), je�eli mo�e by� ona wykorzystywana w gospodarczej sferze działalno�ci 

beneficjenta, w której konkuruje z innymi przedsi�biorcami. Gdyby jednak mo�liwe było powi�zanie 

tej korzy�ci wył�cznie z działalno�ci� niekomercyjn�, nie miałoby to wpływu na jego pozycj� wobec 

konkurencji. Zgodnie z ww. orzecznictwem, w takich przypadkach nie wyst�pi pomoc publiczna. 

Wprawdzie bowiem korzy�� pochodzi od pa�stwa, lecz nie stawia przedsi�biorstwa  

w uprzywilejowanej pozycji wobec konkurentów w zwi�zku z jego działalno�ci� gospodarcz�.  

Finansowanie działalno�ci niekomercyjnej (np. �wiadczenie usług doradczych nieodpłatnie) w tym 

finansowanie kosztów takiej działalno�ci, zakupu urz�dze�, nie stanowi pomocy publicznej. Jednak�e 

musi by� ono ograniczone wył�cznie do rekompensaty kosztów generowanych z tytułu tej działalno�ci 

(koszty działalno�ci, inwestycji, zakupu składników maj�tkowych) i nie mo�e by� wykorzystane przez 

podmiot na rzecz innych przedsi�wzi�� – maj�cych charakter gospodarczy. W tym celu konieczne s� 

mechanizmy (w tym odr�bna rachunkowo��) wył�czaj�ce mo�liwo�� subsydiowania skro�nego sfery 

gospodarczej działalno�ci takiego podmiotu.  

Odr�bn� kwesti� w analizowanej sprawie jest ocena mo�liwo�ci uzyskania pomocy publicznej przez 

odbiorców ko�cowych w postaci efektów zrealizowanego projektu. W przypadku �wiadczenia 

bezpłatnych usług informacyjnych i promocyjnych, organizowaniu szkole� na rzecz przedsi�biorców, 

z których mógłby korzysta� tylko okre�lony kr�g przedsi�biorców, b�dziemy mieli do czynienia  

z selektywnym charakterem takiego wsparcia, które mogłoby stanowi� dla tych przedsi�biorców 

pomoc publiczn� w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, gdyby spełnione były jednocze�nie pozostałe 

przesłanki konstytuuj�ce poj�cie pomocy publicznej.  

 

W sytuacji wyst�pienia pomocy publicznej, koniecznym b�dzie znalezienie wła�ciwej podstawy 

prawnej. Najbardziej elastyczny instrumentem jest pomoc de minimis, ale z uwagi na znaczne 

ograniczenie finansowe udzielanej w jej ramach pomocy (200 000 euro) nie wsz�dzie b�dzie mo�na j� 

zastosowa�. Alternatyw� jest regionalna pomoc inwestycyjna, ale w tym przypadku nale�y pami�ta�, 

i� projekt powinien spełni� wspólnotow� definicj� nowej inwestycji. 

 
Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na realizacj� projektów polegaj�cych na 

tworzeniu lub wzmacnianiu potencjału instytucji otoczenia biznesu, z wył�czeniem pomocy na 
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realizacj� projektów polegaj�cych na dofinansowaniu funduszy po�yczkowych i por�czeniowych,  

w ramach regionalnych programów operacyjnych okre�la: 

� rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 

infrastruktury sfery badawczorozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661); 

� rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85 Poz. 719),  

� rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 

236, poz. 1562), - w zakresie instrumentu elastyczno�ci. 

 

 

Działanie 1.6. – Promocja gospodarcza regionu 

Poddziałanie 1.6.1. – Promowanie atrakcyjno�ci regionu 

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.6.1., co do zasady, nie podlega zasadom pomocy publicznej, 

jednak w momencie zidentyfikowania jej w projekcie nale�y post�powa� zgodnie z przepisami 

krajowymi dotycz�cymi wła�ciwego programu pomocowego. 

 

Poddziałanie 1.6.2. – Wspieranie mi�dzynarodowej aktywno�ci pomorskich przedsi�biorstw. 

Poddziałanie przewiduje udzielanie wsparcia na: 

� przedsi�wzi�cia promuj�ce postawy proeksportowe przedsi�biorstw i zapewniaj�ce kompleksowe 

przygotowanie do rozpocz�cia (rozwijania) działalno�ci na rynkach mi�dzynarodowych; 

� organizowanie wyjazdowych i przyjazdowych misji gospodarczych oraz wizyt studyjnych  

o charakterze gospodarczym; 

� tworzenie ułatwie� w nawi�zywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych pomorskich firm 

(poprzez np. elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy 

mi�dzyregionalnej podmiotów publicznych); 

� badania i analizy potencjału eksportowego przedsi�biorstw, prowadz�ce do lepszego 

ukierunkowania działa� wspieraj�cych rozwój eksportu. 
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Wszystkie ww. projekty b�d� obj�te pomoc� publiczn�. Z uwagi na szeroki wachlarz przeznaczenia, 

powinno si� beneficjentom udziela� pomocy na podstawie zasady de minimis. 


