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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) 

z dnia 16 grudnia 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej 
w ramach regionalnych programów operacyjnych 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 
oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regional
nego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzie
lania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach re
gionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 193, 
poz. 1399 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 713) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,, § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe prze
znaczenie, warunki i tryb udzielania regional
nej pomocy inwestycyjnej w ramach regio
nalnych programów operacyjnych, zwanej 
dalej „pomocą", do której mają zastosowa
nie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznają
cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 
i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w spra
wie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 
z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozpo
rządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008"."; 

2) w§ 2: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„ 1) udzielanej w sektorach: rybołówstwa 

i akwakultury, do której zastosowanie ma 
rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 
z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspól
nej organizacji rynków produktów rybołów
stwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 17 
z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, 
str. 198, z późn. zm.) oraz górnictwa węgla;", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się 
w zakresie działalności gospodarczej zwią
zanej z: 
1) produkcją pierwotną produktów rolnych, 

o której mowa w art. 1 ust. 3 lit. b rozpo
rządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; 

2) przetwarzaniem i wprowadzaniem do ob
rotu produktów rolnych w przypadkach 
wskazanych w art. 1 ust. 3 lit. c rozporzą
dzenia Komisji (WE) nr 800/2008."; 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini
stracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1600). 

3) w§ 3: 

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„ 1) dużym projekcie inwestycyjnym - należy 

przez to rozumieć projekt w rozumieniu 
art. 2 pkt 12 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 800/2008; 

2) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim 
przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć 
przedsiębiorstwo spełniające warunki okreś
lone w załączniku I do rozporządzenia Komi
sji (WE) nr 800/2008;", 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć 
przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 za
łącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 800/2008. "; 

4) w § 5 uchyla się ust. 5; 

5) w§ 6: 

a) w ust. 1 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach 
rynkowych, przy czym kupujący nie sprawu
je kontroli nad sprzedającym w rozumieniu 
art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządze

nie WE w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004; 
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 8, t. 3, str. 40) ani odwrotnie,", 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

,,8. Pomoc na pokrycie kosztów prac związa
nych z przygotowaniem nowej inwestycji 
oraz usług doradczych z nią związanych mo
że być udzielana mikroprzedsiębiorcom, 
małym lub średnim przedsiębiorcom zgod
nie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 800/2008."; 

6) § 7 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 7. 1. Do wydatków kwalifikowanych na tworze
nie nowych miejsc pracy w związku z reali
zacją nowej inwestycji zalicza się dwulet
nie koszty płacy nowo zatrudnionych pra
cowników, na które składają się: 

1) wynagrodzenia brutto; 

2) opłacone od wynagrodzeń obowiązko
we składki na ubezpieczenia społeczne; 

3) koszty opieki nad dziećmi i nad rodzica
mi. 
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2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, będą 
uznane za kwalifikowane po spełnieniu 
warunków określonych w art. 12 ust. 3 roz
porządzenia Komisji (WE) nr 800/2008."; 

7) § 12 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 12. 1. Prace związane z realizacją nowej inwe
stycji w przypadku mikroprzedsiębior
ców, małych lub średnich przedsiębior
ców mogą się rozpocząć po złożeniu 
przez beneficjenta pomocy wniosku, 
o którym mowa w § 11 ust. 1. 

2. W przypadku dużych przedsiębiorców 
oprócz warunku, o którym mowa 
w ust. 1, dodatkowo muszą być spełnio
ne warunki określone w art. 8 ust. 3 roz
porządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. 

3. Przez rozpoczęcie prac związanych z re
alizacją nowej inwestycji należy rozu
mieć podjęcie prac budowlanych lub 
pierwszego prawnie wiążącego zobowią
zania do zamówienia ruchomych środ
ków trwałych, z wyłączeniem wydatków 
związanych z przygotowaniem i opraco
waniem dokumentacji projektowej."; 

8) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku prac i usług, o których mowa 
w § 6 ust. 8, pomoc podlega indywidualnej no
tyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku 
określonym w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008."; 

9) uchyla się § 15. 

§ 2. 1. Do umów o dofinansowanie, na podstawie 
których jest przyznawana pomoc, zawartych przed 
dniem 1 stycznia 2009 r. stosuje się przepisy dotych
czasowe. 

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów zło
żonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w ży
cie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2009 r. 

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska 


