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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr …/… 

z dnia 18.12.2013 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu 

PROJEKT 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 

4, 

 

 

 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące 

stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych 

kategorii horyzontalnej pomocy państwa
1
, zmienione rozporządzeniem Rady (UE) nr 

733/2013 z dnia 22 lipca 2013 r., w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) i b), 

[po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia [odniesienie do Dz.U.],] 

[po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,] 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Finansowanie publiczne spełniające kryteria art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej („Traktatu”) stanowi pomoc państwa i wymaga zgłoszenia do 

Komisji na mocy art. 108 ust. 3 Traktatu. Jednakże zgodnie z art. 109 Traktatu Rada 

może określić kategorie pomocy, które są zwolnione z wymogu zgłoszenia. Zgodnie z 

art. 108 ust. 4 Traktatu Komisja może przyjąć rozporządzenia dotyczące takich 

kategorii pomocy państwa. W rozporządzeniu (WE) nr 994/98 Rada postanowiła, że 

zgodnie z art. 109 Traktatu następujące kategorie mogą być wyłączone z wymogu 

zgłoszenia: pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”), pomoc na 

działalność badawczo-rozwojową, pomoc na ochronę środowiska, pomoc szkoleniowa 

i na zatrudnienie oraz pomoc zgodna z zatwierdzoną przez Komisję dla każdego 

państwa członkowskiego mapą pomocy regionalnej. Na tej podstawie Komisja 

przyjęła rozporządzenie (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (zwane dalej 

                                                 
1 Dz.U. L 142 z 14.5.1998, s. 1.  
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„ogólnym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych”)
2
, które obowiązuje do 

dnia 31 grudnia 2013 r. 

(2) Ponadto w dniu 22 lipca 2013 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 733/2013
3
 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 994/98, umożliwiające Komisji objęcie 

wyłączeniem grupowym nowych kategorii pomocy. Na tej podstawie w niniejszym 

rozporządzeniu należy określić wyłączenia grupowe dla kategorii pomocy, w 

odniesieniu do których, na podstawie doświadczenia Komisji, można określić warunki 

zgodności ze wspólnym rynkiem. Takie nowe kategorie pomocy objętej wyłączeniem 

blokowym powinny obejmować: pomoc przeznaczoną na naprawę szkód 

spowodowanych przez niektóre klęski żywiołowe, pomoc społeczną na transport dla 

mieszkańców regionów najbardziej oddalonych, pomocy na rzecz infrastruktury 

szerokopasmowej, pomoc na innowacje, pomoc na wspieranie kultury i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 

infrastrukturę rekreacyjną. Pod warunkiem zdobycia wystarczającego doświadczenia, 

umożliwiającego opracowanie operacyjnych kryteriów wyłączeń zapewniających 

spójność ex-ante innych kategorii pomocy, Komisja zamierza dokonać przeglądu 

zakresu niniejszego rozporządzenia w celu objęcia nim niektórych kategorii pomocy w 

tych obszarach. Komisja planuje w szczególności opracowanie kryteriów dla 

infrastruktury portów i lotnisk do grudnia 2015 r. 

(3) W komunikacie dotyczącym unowocześnienia unijnej polityki w dziedzinie pomocy 

państwa
4
 Komisja zainicjowała szerszy przegląd zasad pomocy państwa. Główne cele 

tego unowocześnienia to: (i) trwały, inteligentny i sprzyjający włączeniu społecznemu 

wzrost gospodarczy na konkurencyjnym rynku wewnętrznym, przyczyniający się 

jednocześnie do postępu działań państw członkowskich na rzecz bardziej efektywnego 

wykorzystania finansów publicznych; (ii) skoncentrowanie przeprowadzanych przez 

Komisję kontroli ex ante środków pomocy na sprawach mających największy wpływ 

na rynek wewnętrzny, przy jednoczesnym wzmocnieniu współpracy państw 

członkowskich w zakresie egzekwowania reguł pomocy państwa; oraz (iii) 

optymalizacja reguł i umożliwienie szybszego podejmowania lepiej uzasadnionych i 

solidniejszych decyzji w oparciu o wyraźne przesłanki ekonomiczne, wspólne 

podejście i jasne obowiązki.  

(4) Niniejsze rozporządzenie umożliwia lepsze określenie priorytetów w zakresie 

egzekwowania przepisów oraz większe uproszczenie i powinno być połączone z 

większą przejrzystością, skuteczną oceną i kontrolą zgodności z zasadami pomocy 

państwa na szczeblu krajowym i europejskim, a jednocześnie zachowywać 

proporcjonalność i uwzględniać instytucjonalny podział kompetencji między Komisją 

i państwami członkowskimi. 

(5) Doświadczenie Komisji związane ze stosowaniem rozporządzenia (WE) nr 800/2008 

umożliwiło jej, z jednej strony, lepiej określić warunki, na których pewne kategorie 

pomocy można uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym, i rozszerzyć zakres 

wyłączeń grupowych oraz, z drugiej strony, zwiększyć przejrzystość i monitorowanie 

oraz zapewnić właściwą ocenę dużych programów pod kątem ich wpływu na 

konkurencję na rynku wewnętrznym. 

                                                 
2 Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3. 
3 Dz.U. L 204 z 31.7.2013, s. 11. 
4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów: „Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa” 

z 8.5.2012, COM(2012) 209 final. 
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(6) Ogólne warunki stosowania niniejszego rozporządzenia należy określić w oparciu o 

zestaw wspólnych zasad, które mają na celu zapewnienie, by pomoc służyła celowi 

leżącemu we wspólnym interesie, miała wyraźny efekt zachęty, była właściwa i 

proporcjonalna, została przyznana z zachowaniem pełnej przejrzystości oraz z 

uwzględnieniem mechanizmu kontroli i regularnej oceny oraz aby nie wpłynęła 

niekorzystnie na warunki wymiany handlowej w sposób sprzeczny ze wspólnym 

interesem.  

(7) Wszelka pomoc, która spełnia wszystkie warunki niniejszego rozporządzenia, 

zarówno ogólne, jak i szczegółowe, dotyczące odpowiednich kategorii pomocy, 

powinna być zwolniona z obowiązku zgłoszenia określonego w art. 108 ust. 3 

Traktatu.  

(8) Pomoc w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu nieobjęta niniejszym rozporządzeniem 

nadal podlega wymogowi zgłoszenia na mocy art. 108 ust. 3 Traktatu. Niniejsze 

rozporządzenie nie ogranicza możliwości zgłaszania przez państwa członkowskie 

pomocy, której cele odpowiadają celom w nim określonym.  

(9) W świetle większego potencjalnego wpływu dużych programów na wymianę 

handlową i konkurencję, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do 

programów, których roczne wydatki z tytułu pomocy państwa przekraczają próg 

oparty na PKB kraju i wartości bezwzględnej, przede wszystkim w celu poddania ich 

ocenie ex post. Takie programy należy zgłaszać zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu w 

celu poddania ich ocenie, czy spełniają kryteria zgodności określone w niniejszym 

rozporządzeniu, oraz określać z góry plan oceny i czas trwania programu. Ocena ex 

post powinna służyć weryfikacji, czy przyjęte założenia i warunki leżące u podstaw 

zgodności programu zostały osiągnięte, weryfikacji skuteczności środka pomocy w 

świetle jej uprzednio zdefiniowanych celów i wskaźników ogólnych i szczegółowych 

oraz wpływu środka na konkurencję i wymianę handlową. Przedłużenie okresu 

obowiązywania lub kolejne wersje programów podlegające ocenie należy oceniać z 

uwzględnieniem wyniku takiej oceny. 

(10) Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy uwarunkowanej 

pierwszeństwem użycia produktów krajowych w stosunku do produktów 

przywożonych ani do pomocy na działalność związaną z wywozem. Nie powinno 

mieć zwłaszcza zastosowania do pomocy na tworzenie i funkcjonowanie sieci 

dystrybucji w innych państwach. Pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach 

handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia 

nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek w innym państwie 

członkowskim lub w kraju trzecim zwykle nie powinna stanowić pomocy na 

działalność związaną z wywozem. 

(11) Zasadniczo niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do większości 

sektorów gospodarki. W niektórych sektorach zakres należy jednak ograniczyć ze 

względu na specjalne zasady, które się do nich stosuje. W sektorze rybołówstwa i 

akwakultury niniejsze rozporządzenie powinno dotyczyć tylko pomocy szkoleniowej, 

pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności 

badawczej i rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz 

pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji i pracowników niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o działalność w zakresie 

produkcji podstawowej produktów rolnych, niniejsze rozporządzenie powinno 

stosować się jedynie do regionalnej pomocy operacyjnej (rekompensata tytułem 

dodatkowych kosztów innych niż koszty transportu w regionie najbardziej 
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oddalonym), pomocy na finansowanie ryzyka, pomocy na działalność badawczą i 

rozwojową, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy na ochronę 

środowiska, pomocy szkoleniowej oraz pomocy przeznaczonej na pracowników 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz na pracowników 

niepełnosprawnych, w zakresie, w jakim te kategorie pomocy nie są objęte 

rozporządzeniem Komisji … [zastępującym rozporządzenie Komisji (WE) nr 

1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu w 

odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących 

działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych]. 

(12) Niniejsze rozporządzenie powinno stosować się do przetwarzania i wprowadzania do 

obrotu produktów rolnych, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. Do 

celów niniejszego rozporządzenia nie powinno się uznawać za przetwarzanie lub 

wprowadzanie do obrotu czynności wykonywanych w gospodarstwach jako niezbędny 

element przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, ani też pierwszej sprzedaży 

przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub 

przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do takiej pierwszej sprzedaży. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł
5
, że z dniem przyjęcia przez Unię 

aktów prawnych w celu ustanowienia wspólnej organizacji rynku w danym sektorze 

rolnictwa państwa członkowskie mają obowiązek powstrzymania się od wszelkich 

działań mogących zaszkodzić takiej organizacji lub wprowadzających od niej 

odstępstwa. Z tego względu niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania 

do pomocy, której wysokość ustalana jest na podstawie ceny lub ilości produktów 

nabytych lub wprowadzonych na rynek, ani do pomocy, która wiąże się z 

obowiązkiem podzielenia się nią z producentami surowców. 

(13) Biorąc pod uwagę decyzję Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa 

ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla
6
, niniejsze rozporządzenie 

nie powinno mieć zastosowania do pomocy mającej na celu ułatwianie zamykania 

niekonkurencyjnych kopalń węgla objętej cytowaną decyzją Rady z dnia 10 grudnia 

2010 r. Uwzględniając wyżej wymienioną decyzję Rady, niniejsze rozporządzenie 

powinno mieć zastosowanie do sektora węglowego w zakresie innych rodzajów 

pomocy, w szczególności pomocy na badania, rozwój i innowacje, pomocy ochronę 

środowiska naturalnego i pomocy szkoleniowej, z wyjątkiem pomocy regionalnej.  

(14) Komisja musi zapewnić, aby zatwierdzona pomoc nie wpłynęła niekorzystnie na 

warunki wymiany handlowej w sposób sprzeczny z interesem ogólnym. Pomoc na 

rzecz beneficjenta, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z 

wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz z 

rynkiem wewnętrznym, należy więc wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego 

rozporządzenia, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód 

spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowym.  

(15) Pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji należy 

wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia, ponieważ pomoc taka 

powinna być poddawana ocenie pod kątem zgodności z wytycznymi w sprawie 

pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw
7
 w celu 

                                                 
5 Wyrok z 2002 r. w sprawie C-456/00 Francja przeciwko Komisji, Rec. s. I-11949. 
6 Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 24. 
7 Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2, przedłużone komunikatem Komisji dotyczącym przedłużenia okresu 

ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i 

restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw z dnia 1 października 2004 r., Dz.U. C 296 z 2.10.2012, s. 

3. 
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uniknięcia ich obchodzenia, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu 

naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowym. Aby 

zagwarantować pewność prawa, należy ustanowić jasne kryteria, które nie wymagają 

przeprowadzania oceny wszystkich szczegółowych aspektów sytuacji 

przedsiębiorstwa w celu określenia, czy dane przedsiębiorstwo należy uznać za 

przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji do celów niniejszego 

rozporządzenia. 

(16) Egzekwowanie przepisów dotyczących pomocy państwa zależy w dużym stopniu od 

współpracy z państwami członkowskimi. Państwa członkowskie powinny zatem 

podejmować wszelkie środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym 

rozporządzeniem, w tym zgodności indywidualnych środków pomocy przyznanych w 

ramach programów objętych wyłączeniem grupowym.  

(17) Ze względu na większe ryzyko niekorzystnego wpływu na warunki wymiany 

handlowej, duże kwoty pomocy udzielonej indywidualnie lub łącznie powinny zostać 

ocenione przez Komisję w momencie dokonywania zgłoszenia. Dla każdej kategorii 

pomocy należy więc określić progi w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia 

na takim poziomie, który uwzględni kategorię pomocy i jej prawdopodobny wpływ na 

warunki wymiany handlowej. Każda pomoc przekraczająca takie progi nadal podlega 

obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu.  

(18) W trosce o przejrzystość, równe traktowanie i możliwość skutecznego monitorowania 

niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie jedynie do pomocy, w 

przypadku której można dokładnie obliczyć z wyprzedzeniem ekwiwalent dotacji 

brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka („pomoc przejrzysta”). W 

przypadku niektórych szczególnych instrumentów pomocy, takich jak pożyczki, 

gwarancje, środki podatkowe, środki finansowania ryzyka oraz, w szczególności, 

zaliczki zwrotne, niniejsze rozporządzenie powinno określać warunki, na których 

można je uznać za przejrzyste. Na przykład dokapitalizowanie nie zostałoby uznane za 

pomoc przejrzystą, bez uszczerbku dla szczególnych warunków dotyczących 

finansowania ryzyka. Pomoc w formie gwarancji należy uznać za przejrzystą, jeżeli 

ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie „bezpiecznych stawek” określonych 

w odniesieniu do danego rodzaju przedsiębiorstwa. Na przykład w odniesieniu do 

małych i średnich przedsiębiorstw (dalej zwanych MŚP) w obwieszczeniu Komisji w 

sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie 

gwarancji
8
 określono wysokość rocznych stawek, powyżej których gwarancje państwa 

zostaną uznane za niestanowiące pomocy. 

(19) Aby mieć pewność, że pomoc jest niezbędna i zachęca do rozwoju dalszej działalności 

lub projektów, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy 

na działalność, którą beneficjent prowadziłby również w przypadku braku pomocy. 

Pomoc powinna być wyłączona z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego 

rozporządzenia tylko wówczas, gdy prace dotyczące realizacji projektu lub działań 

objętych pomocą rozpoczęto po przedłożeniu przez beneficjenta pisemnego wniosku o 

pomoc.  

(20) W przypadku jakiejkolwiek pomocy ad hoc objętej niniejszym rozporządzeniem i 

przyznanej dużemu przedsiębiorstwu państwo członkowskie, oprócz uwzględnienia 

warunków obowiązujących w przypadku MŚP, powinno również zapewnić, aby 

beneficjent sporządził, w formie dokumentu wewnętrznego, analizę wykonalności 

projektu lub działań objętych pomocą na wypadek otrzymania pomocy oraz bez jej 

                                                 
8 Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 10. 
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udziału. Państwo członkowskie powinno sprawdzić, czy wspomniany dokument 

wewnętrzny potwierdza istotne zwiększenie rozmiaru lub zakresu projektu lub 

działania, istotne zwiększenie całkowitej kwoty, jaką beneficjent przeznacza na 

projekt lub działanie objęte pomocą, lub też znaczące przyspieszenie zakończenia 

projektu lub działania. W przypadku pomocy regionalnej za podstawę istnienia efektu 

zachęty należy uznać fakt, że w danym regionie objętym pomocą nie przeprowadzono 

by danego projektu inwestycyjnego bez udziału pomocy. 

(21) Automatyczne programy pomocy w formie korzyści podatkowych nadal powinny 

podlegać szczególnemu warunkowi dotyczącemu efektu zachęty, jako że pomoc 

wynikająca z tych programów jest przyznawana w ramach innych procedur niż w 

przypadku pozostałych kategorii pomocy. Ten szczególny warunek oznacza, że wyżej 

wymienione programy powinny być przyjęte przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 

związanych z realizacją projektów lub działań objętych pomocą. Warunek ten nie ma 

jednak zastosowania w przypadku kolejnych wersji programu pomocy fiskalnej, pod 

warunkiem że dana działalność była już objęta poprzednimi programami pomocy 

fiskalnej w formie korzyści podatkowych. Zasadniczym momentem oceny efektu 

zachęty takich programów jest moment określenia środka podatkowego w ramach 

pierwszego programu, który jest następnie zastępowany kolejnymi wersjami 

programu.  

(22) W odniesieniu do regionalnej pomocy operacyjnej, pomocy regionalnej na rzecz 

rozwoju obszarów miejskich, pomocy na dostęp MŚP do finansowania, pomocy na 

rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, 

pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych i pomocy stanowiącej 

rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników 

niepełnosprawnych, pomocy w formie ulg w podatkach na ochronę środowiska, 

pomocy przeznaczonej na naprawienie szkód spowodowanych przez niektóre klęski 

żywiołowe, pomocy o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz 

mieszkańców regionów najbardziej oddalonych oraz pomocy na wspieranie kultury i 

zachowanie dziedzictwa kulturowego istnienie efektu zachęty nie ma zastosowania lub 

należy uznać, że efekt zachęty istnieje, jeśli spełniono warunki szczególne określone 

dla tych kategorii pomocy w niniejszym rozporządzeniu.  

(23) Aby pomoc była proporcjonalna i ograniczona do niezbędnej kwoty, należy w miarę 

możliwości określić maksymalne kwoty pomocy w postaci intensywności pomocy w 

stosunku do ogółu kosztów kwalifikowalnych. Aby zapewnić proporcjonalność 

środków pomocy, w przypadku, kiedy nie można ustalić maksymalnej intensywności 

pomocy, ponieważ nie można wyodrębnić koszów kwalifikowalnych lub w celu 

udostępnienia prostszych instrumentów dla małych kwot, należy określić maksymalne 

kwoty pomocy wyrażone w wartościach nominalnych. Intensywność pomocy i 

maksymalne kwoty pomocy należy – w kontekście doświadczenia Komisji – ustalić na 

poziomie, który ogranicza do minimum zakłócenia konkurencji w sektorze objętym 

pomocą, a jednocześnie umożliwia właściwe naprawienie danej niedoskonałości rynku 

lub rozwiązanie problemu w zakresie spójności. W odniesieniu do regionalnej pomocy 

inwestycyjnej intensywność pomocy musi odpowiadać poziomom intensywności 

dozwolonym w mapach pomocy regionalnej.  

(24) Przy obliczaniu intensywności pomocy powinno się uwzględniać kwoty przed 

potrąceniem podatku lub innych opłat. Wartość pomocy wypłacanej w kilku ratach 

powinna być dyskontowana do wartości na dzień jej przyznania. Wartość kosztów 

kwalifikowalnych powinna także być dyskontowana do wartości na dzień przyznania 

pomocy. Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania oraz do obliczania 
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kwoty pomocy w przypadku pomocy udzielanej w innej formie niż dotacja należy 

stosować stopę dyskontową mającą zastosowanie w dniu przyznania pomocy zgodnie 

z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i 

dyskontowych
9
. Wyodrębnienie kosztów kwalifikowalnych powinno być poparte 

jasną, szczegółową i aktualną dokumentacją. W przypadku, kiedy pomoc przyznaje się 

w postaci korzyści podatkowych, raty pomocy powinny być dyskontowane na 

podstawie stóp dyskontowych obowiązujących w dniach, w których poszczególne 

korzyści podatkowe stają się skuteczne. Należy propagować stosowanie pomocy w 

formie zaliczek zwrotnych, gdyż takie instrumenty podziału ryzyka sprzyjają 

zwiększeniu efektu zachęty. W związku z powyższym należy ustanowić, że w 

przypadku gdy pomoc przyznawana jest w formie zaliczek zwrotnych, możliwe jest 

zwiększenie odpowiednich progów intensywności pomocy określonych w niniejszym 

rozporządzeniu, z wyjątkiem pomocy regionalnej (która może być wyłączona tylko 

pod warunkiem, że jest zgodna z zatwierdzonymi mapami).  

(25) W przypadku korzyści podatkowych dotyczących podatków należnych w przyszłości 

obowiązująca stopa dyskontowa oraz dokładna wysokość rat pomocy mogą nie być 

znane z wyprzedzeniem. W związku z tym państwa członkowskie powinny z góry 

określić pułap zdyskontowanej wartości pomocy, przestrzegając progów 

intensywności pomocy. Następnie, kiedy znana już jest kwota pomocy danej raty na 

dany dzień, można przeprowadzić dyskontowanie na podstawie stopy dyskontowej 

mającej wówczas zastosowanie. Ogólną kwotę ustalonego pułapu należy pomniejszyć 

o zdyskontowaną wartość każdej raty pomocy („kwota ograniczona pułapem”).  

(26) Aby ustalić, czy określone w niniejszym rozporządzeniu progi pomocy indywidualnej 

powodujące obowiązek zgłoszenia oraz progi maksymalne intensywności pomocy są 

przestrzegane, należy uwzględnić całkowitą kwotę środków pomocy państwa dla 

projektu lub działań objętych pomocą. Niniejsze rozporządzenie powinno również 

określać, w jakich okolicznościach możliwe jest kumulowanie różnych kategorii 

pomocy. Pomoc wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia oraz wszelką inną 

pomoc zgodną z rynkiem wewnętrznym wyłączoną na mocy niniejszego 

rozporządzenia lub zatwierdzoną przez Komisję można kumulować, pod warunkiem 

że takie środki pomocy dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów 

kwalifikowalnych. W przypadku gdy różne źródła pomocy dotyczą tych samych – 

pokrywających się częściowo lub w całości – możliwych do wyodrębnienia kosztów 

kwalifikowalnych, kumulacja powinna być dopuszczalna do wysokości najwyższej 

intensywności pomocy lub kwoty pomocy mającej zastosowanie w odniesieniu do 

tejże pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie powinno 

określić także specjalne zasady dotyczące kumulacji środków pomocy, w przypadku 

których można wyodrębnić koszty kwalifikowalne – lub nie można wyodrębnić 

kosztów kwalifikowalnych – celem kumulacji z pomocą de minimis oraz kumulacji z 

pomocą przeznaczoną na pracowników niepełnosprawnych.  

(27) Finansowanie unijne zarządzane centralnie przez instytucje, agencje, wspólne 

przedsiębiorstwa lub inne organy Unii, które nie jest bezpośrednio lub pośrednio pod 

kontrolą państw członkowskich, nie stanowi pomocy państwa. W przypadku gdy takie 

finansowanie unijne jest połączone z pomocą państwa, przy ustalaniu, czy 

przestrzegane są progi powodujące obowiązek zgłoszenia i maksymalne poziomy 

intensywności pomocy, należy uwzględniać jedynie pomoc państwa, pod warunkiem 

że całkowita kwota środków publicznych przyznanych w odniesieniu do tych samych 

                                                 
9 Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz.U. C 

14 z 19.1.2008, s. 6. 
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kosztów kwalifikowalnych nie przekracza najbardziej korzystnej stopy finansowania 

określonej w stosownych przepisach prawa Unii. 

(28) Zważywszy na fakt, że pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu jest w 

zasadzie zakazana, ważne jest, aby wszystkie strony miały możliwość sprawdzenia, 

czy pomoc została przyznana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przejrzystość 

pomocy państwa jest zatem niezbędna do właściwego stosowania postanowień 

Traktatu i prowadzi do większej zgodności z zasadami, odpowiedzialności, wzajemnej 

oceny i, ostatecznie, bardziej efektywnego wydatkowania finansów publicznych. W 

celu zapewnienia przejrzystości niniejsze rozporządzenie powinno wprowadzić 

obowiązek utworzenia centralnych stron internetowych dotyczących pomocy państwa 

na poziomie regionalnym lub krajowym. Na takich stronach państwa członkowskie 

powinny publikować informacje zbiorcze na temat każdego środka pomocy 

wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia, w standardowym formacie, jak 

również pełny tekst takiego środka oraz informacje o udzieleniu pomocy 

indywidualnej. Obowiązek ten powinien być warunkiem zgodności pomocy 

indywidualnej z rynkiem wewnętrznym. Linki do stron internetowych wszystkich 

państw członkowskich dotyczących pomocy państwa powinny być publikowane na 

stronie internetowej Komisji. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 994/98 

informacje zbiorcze na temat poszczególnych środków pomocy wyłączonych na mocy 

niniejszego rozporządzenia powinny być publikowane na stronie internetowej 

Komisji.  

(29) W celu zapewnienia skutecznego monitorowania środka pomocy zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 994/98, należy ustanowić wymogi dotyczące 

sprawozdawczości państw członkowskich na temat środków pomocy, które zostały 

zwolnione na mocy niniejszego rozporządzenia, i na temat stosowania niniejszego 

rozporządzenia. Należy również ustalić zasady dotyczące dokumentacji pomocy 

wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia, jaką powinny prowadzić państwa 

członkowskie, z uwagi na okres przedawnienia ustanowiony w art. 15 rozporządzenia 

(WE) nr 659/1999
10

. 

(30) W celu zwiększenia skuteczności warunków zgodności określonych w niniejszym 

rozporządzeniu Komisja powinna mieć możliwość wycofania przywileju wyłączenia 

grupowego w stosunku do przyszłych środków pomocy w przypadku niespełnienia 

wspomnianych wymogów. Komisja powinna mieć możliwość wprowadzania 

ograniczeń dotyczących wycofania przywileju wyłączenia grupowego w odniesieniu 

do niektórych rodzajów pomocy, niektórych beneficjentów lub środków pomocy 

przyjmowanych przez niektóre organy, jeżeli nieprzestrzeganie niniejszego 

rozporządzenia dotyczy tylko ograniczonej grupy środków lub niektórych organów. 

Takie ukierunkowane wycofanie przywileju powinno stanowić proporcjonalny środek 

naprawczy bezpośrednio powiązany ze stwierdzonym przypadkiem nieprzestrzegania 

niniejszego rozporządzenia. W przypadku niespełnienia warunków zgodności 

określonych w rozdziale I i III przyznana pomoc nie podlega przepisom niniejszego 

rozporządzenia, w związku z czym stanowi pomoc niezgodną z prawem, którą 

Komisja zbada w ramach odpowiedniej procedury określonej w rozporządzeniu (WE) 

nr 659/1999. W przypadku niespełnienia warunków określonych w rozdziale II 

przywilej wyłączenia grupowego w odniesieniu do przyszłych środków pomocy 

zostaje wycofany bez względu na fakt, że w przeszłości środki te, spełniające warunki 

niniejszego rozporządzenia, były objęte wyłączeniem grupowym.  

                                                 
10 Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. 
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(31) Aby wyeliminować różnice, które mogłyby spowodować zakłócenie konkurencji, oraz 

aby ułatwić koordynację różnych krajowych i unijnych inicjatyw dotyczących MŚP, a 

także ze względu na przejrzystość administracyjną i pewność prawa, definicja MŚP 

stosowana na potrzeby niniejszego rozporządzenia powinna opierać się na definicji 

zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
11

. 

(32) Pomagając w likwidacji ograniczeń doznawanych przez regiony w niekorzystnym 

położeniu, pomoc regionalna sprzyja gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności 

państw członkowskich oraz Unii jako całości. Celem pomocy regionalnej jest pomoc 

w rozwoju obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania poprzez 

wspieranie inwestycji i tworzenie miejsc pracy w kontekście zrównoważonego 

rozwoju. W obszarach, które spełniają warunki art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu, pomoc 

regionalną można przyznać na tworzenie nowych i rozbudowę istniejących zakładów, 

dywersyfikację produkcji zakładu lub zasadniczą zmianę dotyczącą całościowego 

procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Mając na uwadze fakt, że duże 

przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu niż MŚP są dotknięte ograniczeniami 

regionalnymi podczas inwestowania w obszarze spełniającym warunki określone w 

art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu, pomoc regionalna dla dużych przedsiębiorstw może 

zostać zwolniona z wymogu zgłoszenia jedynie na inwestycje początkowe, które 

zapoczątkowują nową działalność gospodarczą w tych obszarach. 

(33) W przypadkach, gdy program pomocy regionalnej jest przeznaczony dla konkretnych 

sektorów gospodarki, cel i spodziewane skutki takiego programu są raczej sektorowe 

niż horyzontalne. Dlatego też programy sektorowe nie mogą zostać wyłączone z 

obowiązku zgłoszenia. Jednak Komisja, otrzymując zgłoszenie, może na podstawie 

obowiązujących wytycznych lub przepisów ramowych stwierdzić w swojej ocenie ich 

ewentualny pozytywny wpływ. Jest tak zwłaszcza w przypadku programów pomocy 

regionalnej dotyczących działalności gospodarczej w sektorze węglowym, 

budownictwa okrętowego oraz transportu. Ponadto ze względu na specyficzne cechy 

sektora stali czy włókien syntetycznych uważa się, iż negatywnego wpływu pomocy 

regionalnej w tych sektorach nie można zrównoważyć korzystnym wpływem w 

zakresie spójności; w związku z tym nie można przyznawać pomocy regionalnej w 

tych sektorach. Sektory turystyki i łączności szerokopasmowej odgrywają ważną rolę 

w gospodarce krajowej poszczególnych państw i generalnie wywierają szczególnie 

pozytywny wpływ na rozwój regionalny. Programy pomocy regionalnej dotyczące 

turystyki i łączności szerokopasmowej powinny być więc wyłączone z wymogu 

zgłoszenia. Przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych również są 

silnie powiązane z gospodarkami lokalnymi i regionalnymi i powinny być objęte 

przywilejem wyłączenia grupowego. 

(34) Inwestycje na obszarach objętych pomocą dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, 

kogeneracji oraz efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego powinny być 

dozwolone na warunkach określonych w sekcji niniejszego rozporządzenia dotyczącej 

środowiska; powinno to ograniczyć do minimum ich szkodliwy wpływ na wewnętrzny 

rynek energii i zwiększyć nacisk na ich opłacalność. Pomoc państwa na rzecz 

produkcji energii elektrycznej z nieodnawialnych źródeł energii oraz na rzecz 

infrastruktury energetycznej – ze względu na jej potencjalnie bardzo szkodliwy wpływ 

na wewnętrzny rynek energii – nie powinna być zwolniona z wymogu zgłoszenia 

zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu.  

                                                 
11 Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36. 
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(35) Aby nie sprzyjać kapitałowemu czynnikowi inwestycji bardziej niż czynnikowi siły 

roboczej, powinna istnieć możliwość obliczania regionalnej pomocy inwestycyjnej na 

podstawie kosztów inwestycji albo kosztów płacy związanych z miejscami pracy 

powstałymi bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego. 

(36) Regionalna pomoc inwestycyjna nie powinna być zwolniona z obowiązku zgłoszenia, 

jeśli przyznaje się ją na rzecz beneficjenta, który zamknął taką samą lub podobną 

działalność na terytorium EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających jego wniosek o 

przyznanie regionalnej pomocy inwestycyjnej lub – w momencie składania wniosku o 

pomoc – ma konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od 

zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w danym 

obszarze. 

(37) Komisja uzyskała wystarczające doświadczenie w stosowaniu art. 107 ust. 3 lit. a) i c) 

Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy operacyjnej mającej na celu 

rekompensatę dodatkowych kosztów transportu towarów produkowanych w regionach 

najbardziej oddalonych lub obszarach słabo zaludnionych oraz dodatkowych kosztów 

produkcyjnych i operacyjnych (innych niż dodatkowe koszty transportu) ponoszonych 

przez beneficjentów mających siedziby w regionach najbardziej oddalonych. Celem 

ograniczenia do minimum wpływu na środowisko i emisji pomoc na rekompensatę 

dodatkowych kosztów transportu obliczana się na podstawie tego środka transportu, 

który pociąga za sobą najniższy zewnętrzny koszt związany z ochroną środowiska 

uwzględniający wykorzystanie energii. Regionalna pomoc operacyjna na 

rekompensatę dodatkowych kosztów w regionach najbardziej oddalonych, innych niż 

dodatkowe koszty transportu, może zostać uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem i 

zwolniona z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu tylko 

wówczas, gdy poziom takiej pomocy jest ograniczony do pewnej części wartości 

dodanej brutto wytwarzanej rocznie przez beneficjenta danym regionie najbardziej 

oddalonym lub rocznych kosztów pracy ponoszonych przez beneficjenta w danym 

regionie najbardziej oddalonym.  

(38) Poprzez ukierunkowanie na kwestię dużej koncentracji problemów gospodarczych, 

społecznych i związanych z ochroną środowiska w obszarach miejskich znajdujących 

się na obszarach objętych pomocą określonych w mapie pomocy regionalnej, pomoc 

na rozwój obszarów miejskich przyczynia się do spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej państw członkowskich oraz Unii jako całości. Niedoskonałości rynku, 

którym pomoc na rozwój obszarów miejskich ma zaradzić, odnoszą się do warunków 

finansowania rozwoju obszarów miejskich, braku zintegrowanego podejścia do 

rozwoju obszarów miejskich, deficytu środków finansowych oznaczającego 

konieczność większego wykorzystania efektu dźwigni w odniesieniu do skromnych 

zasobów publicznych oraz potrzeby bardziej komercyjnego podejścia do rewitalizacji 

obszarów miejskich. Pomoc na rzecz rozwoju obszarów miejskich w celu wspierania 

rozwoju demokratycznych, zintegrowanych i zrównoważonych strategii na rzecz 

przezwyciężania dodatkowych problemów występujących w obszarach objętych 

pomocą powinna być zatem objęta wyłączeniem grupowym.  

(39) Inwestycje dotyczące priorytetów strategii „Europa 2020” w zakresie zielonych 

technologii, działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej oraz przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną podejmowane na obszarach objętych pomocą określonych 

w mapie pomocy regionalnej powinny móc otrzymać wyższe kwoty pomocy poprzez 

premię regionalną.  
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(40) Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają decydującą rolę w tworzeniu miejsc pracy, 

a w znaczeniu bardziej ogólnym są również czynnikiem stabilności społecznej i 

rozwoju gospodarczego. Ich rozwój mogą jednak ograniczać niedoskonałości rynku, 

powodujące pewne opisane poniżej typowe problemy. MŚP mają często trudności z 

uzyskaniem kapitału lub kredytów z uwagi na niechęć niektórych rynków 

finansowych do podejmowania ryzyka oraz ograniczone zabezpieczenia, jakie MŚP 

mogą zaoferować. Ograniczone zasoby mogą im również ograniczyć dostęp do 

informacji dotyczącej w szczególności nowych technologii i potencjalnych rynków. 

Aby ułatwić rozwój działalności gospodarczej MŚP, niektóre kategorie pomocy, w 

przypadkach gdy są przyznawane na rzecz takich przedsiębiorstw, powinny zatem 

podlegać wyłączeniu na mocy niniejszego rozporządzenia. Kategorie te powinny 

obejmować w szczególności pomoc inwestycyjną dla MŚP oraz udział MŚP w 

targach. 

(41) MŚP uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej 

objętych rozporządzeniem Komisji [COM(2011)611 EFRR/EWT] mają często 

problemy z finansowaniem dodatkowych kosztów związanych ze współpracą z 

partnerami znajdującymi się w różnych regionach i różnych państwach członkowskich 

lub państwach trzecich. Biorąc pod uwagę znaczenie Europejskiej współpracy 

terytorialnej (EWT) jako celu polityki spójności zapewniającego ramy realizacji 

wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami 

krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich lub państw 

trzecich, niniejsze rozporządzenie powinno odnieść się do pewnych trudności 

stojących przed projektami w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej w celu 

ułatwienia doprowadzenia do ich zgodności z zasadami dotyczącymi pomocy państwa. 

Konkretne kwestie związane z EWT, do których powinno odnieść się niniejsze 

rozporządzenie, dotyczą obowiązujących poziomów intensywności pomocy 

regionalnej dla projektów w ramach EWT, kosztów współpracy ponoszonych przez 

MŚP w związku z projektami w ramach EWT oraz obowiązków w zakresie publikacji 

i informacji, sprawozdawczości i prowadzenia ewidencji do celów monitorowania.  

(42) Ze względu na szczególne ograniczenia i różnice między małymi a średnimi 

przedsiębiorstwami dla obu tych rodzajów przedsiębiorstw należy ustalić różne 

podstawowe progi intensywności pomocy i różne premie.  

(43) Z doświadczenia zdobytego podczas stosowania Wytycznych wspólnotowych w 

sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w 

małych i średnich przedsiębiorstwach
12

 wynika, że w Unii występuje wiele 

szczególnych niedoskonałości rynku kapitału podwyższonego ryzyka w odniesieniu 

do niektórych rodzajów inwestycji na pewnych etapach rozwoju przedsiębiorstw. Te 

niedoskonałości rynku wynikają z niedopasowania popytu i podaży kapitału 

podwyższonego ryzyka. Powoduje to nadmierne ograniczenie dostępnego na rynku 

kapitału podwyższonego ryzyka i brak funduszy dla przedsiębiorstw, niezależnie od 

ich ciekawego modelu działalności gospodarczej i szans na rozwój. Główna przyczyna 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w odniesieniu do rynków kapitału 

podwyższonego ryzyka, która szczególnie wpływa na dostęp MŚP do kapitału i która 

może uzasadniać interwencję państwa, tkwi w niepełnych lub niesymetrycznych 

informacjach. Dotyczy to nie tylko przepisów w zakresie kapitału podwyższonego 

ryzyka, utrudnia także niektórym MŚP dostęp do finansowania dłużnego. W związku 

z tym środki finansowania ryzyka, których celem jest przyciągnięcie kapitału 

                                                 
12 Dz.U. C 194 z 18.8.2006, s. 2–21. 
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prywatnego do nienotowanych na giełdzie MŚP dotkniętych problemem 

niedopasowania poziomu płynności i które zapewniają ekonomiczną motywację 

decyzji o finansowaniu i komercyjne zarządzanie pośrednikami finansowymi powinny 

być – pod pewnymi warunkami – wyłączone z wymogu zgłoszenia.  

(44) W określonych warunkach również pomoc na rozpoczęcie działalności dla małych 

przedsiębiorstw, pomoc dla alternatywnych platform obrotu specjalizujących się w 

MŚP oraz pomoc na koszty związane z rozpoznawaniem MŚP powinna być 

wyłączoną z wymogu zgłoszenia.  

(45) Pomoc na działalność badawczą i rozwojową oraz pomoc na wspieranie 

innowacyjności może przyczynić się do zrównoważenia wzrostu gospodarczego, 

wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia zatrudnienia. Doświadczenie związane 

ze stosowaniem rozporządzenia (WE) nr 800/2008 oraz Wspólnotowych zasad 

ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i 

innowacyjną
13

 pokazuje, że niedoskonałości rynku mogą uniemożliwiać osiągnięcie 

optymalnej produkcji na rynku i prowadzić do braku efektywności. Taki brak 

efektywności najczęściej wiąże się z efektami zewnętrznymi, związkami między 

dobrem publicznym i transferem wiedzy, niepełnymi lub niesymetrycznymi 

informacjami oraz problemami z koordynacją i funkcjonowaniem sieci. 

(46) Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną ma szczególne znaczenie 

dla MŚP, które mogą doświadczać trudności w dostępie do nowych wynalazków 

technologicznych, transferu wiedzy oraz wysoko wykwalifikowanego personelu. 

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, pomoc na studia wykonalności, jak również 

pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności, w tym na pokrycie kosztów praw 

własności przemysłowej dla MŚP, może zapobiec tym problemom i w związku z tym 

powinna, pod pewnymi warunkami, zostać wyłączona z obowiązku zgłoszenia. 

(47) Jeśli chodzi o pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, część projektu objęta pomocą 

powinna w pełni należeć do jednej z następujących kategorii: badania podstawowe, 

badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Jeżeli projekt składa się 

z różnych zadań, każde zadanie należy zaklasyfikować do kategorii badań 

podstawowych, badań przemysłowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych, 

bądź też stwierdzić, że nie zalicza się do żadnej z tych kategorii. Klasyfikacja ta nie 

musi być chronologiczna i nie musi przechodzić sekwencyjnie od badań 

podstawowych do działalności zbliżonej do rynku. Zatem zadanie realizowane na 

późniejszym etapie projektu można zakwalifikować do kategorii badań 

przemysłowych. Podobnie działalność realizowana na wcześniejszym etapie może 

kwalifikować się do kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych. Część projektu 

objęta pomocą może również obejmować studium wykonalności o charakterze 

przygotowawczym w odniesieniu do prac badawczych. 

(48) Przełomowe badania naukowe i innowacje coraz częściej wymagają wysokiej jakości 

infrastruktur naukowo-badawczych, gdyż przyciągają one utalentowanych naukowców 

z całego świata i mają zasadnicze znaczenie w zakresie technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych oraz kluczowych technologii wspomagających. Publiczne 

infrastruktury naukowo-badawcze powinny kontynuować partnerstwo w zakresie 

badań przemysłowych. Dostęp do infrastruktury naukowo-badawczej finansowanej ze 

środków publicznych powinien być przyznawany na przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych zasadach i na warunkach rynkowych. Jeśli ten ostatni warunek 

nie jest spełniony, środek pomocy nie może być wyłączony z obowiązku zgłoszenia. 

                                                 
13 Dz.U. C 323 z 30.12.2006, s. 1–26. 
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Wiele zainteresowanych stron może posiadać i eksploatować daną infrastrukturę 

badawczą oraz korzystać z niej, a podmioty publiczne i przedsiębiorstwa mogą 

korzystać z takiej infrastruktury na zasadzie współpracy. 

(49) Infrastruktury naukowo-badawcze mogą prowadzić zarówno działalność gospodarczą, 

jak i niegospodarczą. W celu uniknięcia udzielania pomocy państwa dla działalności 

gospodarczej poprzez finansowanie działalności niegospodarczej ze środków 

publicznych, koszty i finansowanie działalności gospodarczej i niegospodarczej muszą 

być wyraźnie oddzielone. W przypadku gdy infrastrukturę wykorzystuje się do 

prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie 

ze środków publicznych kosztów związanych z działalnością niegospodarczą tej 

infrastruktury nie stanowi pomocy państwa. Zasadami pomocy państwa obejmuje się 

tylko te środki publiczne, które powiązane są z działalnością gospodarczą. W 

kontekście zapewnienia zgodności z progami powodującymi obowiązek zgłoszenia i 

maksymalnymi poziomami intensywności pomocy uwzględnia się jedynie działalność 

gospodarczą. Jeśli infrastruktura służy niemal wyłącznie do prowadzenia działalności 

niegospodarczej, może być nieobjęta zasadami pomocy państwa, nawet jeśli 

dodatkowo jest także wykorzystywana do czysto pomocniczej działalności 

gospodarczej, tj. działalności o ograniczonym zakresie, bezpośrednio związanej z jej 

funkcjonowaniem i koniecznej do funkcjonowania lub nieodłącznie związanej z jej 

główną działalnością niegospodarczą. Należy uznać, że taka sytuacja zachodzi, jeśli 

wydajność przewidziana corocznie na taką działalność nie przekracza 15 % ogólnej 

rocznej wydajności infrastruktury badawczej.  

(50) Pomoc dla klastrów innowacyjnych ma na celu niwelowanie niedoskonałości rynku 

związanych z problemami koordynacyjnymi utrudniającymi rozwój klastrów lub 

ograniczającymi wzajemne kontakty i przepływ wiedzy w ramach klastrów. Pomoc 

państwa może przyczynić się dwojako do rozwiązania tego problemu: po pierwsze, 

wspierając inwestycje w otwarte i współdzielone infrastruktury dla klastrów 

innowacyjnych, po drugie – wspierając działanie klastrów w celu poprawy 

współpracy, tworzenia sieci kontaktów i uczenia się. Pomoc operacyjna dla klastrów 

innowacyjnych powinna być jednak dozwolona tylko tymczasowo i na ograniczony 

okres. Stosunek całkowitej kwoty przyznanej pomocy do całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych w tym okresie nie powinien przekraczać 50 %, niezależnie od 

sposobu rozdzielania pomocy w tym okresie. 

(51) Na innowacje organizacyjne lub procesowe mogą wpływać niedoskonałości rynku w 

postaci niepełnych informacji oraz pozytywne efekty zewnętrzne, czemu należy 

zaradzić za pomocą specjalnych środków. Pomoc na tego rodzaju innowacje jest 

ważna głównie dla MŚP, jako że mają one do czynienia z ograniczeniami, które mogą 

obniżyć ich potencjał ulepszania swoich metod produkcji lub dostaw lub znacznego 

usprawnienia swoich praktyk prowadzenia działalności, organizacji miejsca pracy i 

stosunków zewnętrznych. Aby zachęcić duże przedsiębiorstwa do współpracy z MŚP 

w działaniach dotyczących innowacji organizacyjnej lub procesowej, środki pomocy 

obejmujące koszty takich działań ponoszone przez duże przedsiębiorstwa również 

powinny być objęte, pod pewnymi warunkami, wyłączeniem grupowym. 

(52) Wspieranie szkoleń oraz rekrutacji i zatrudnienia pracowników znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych to niezwykle 

istotne cele polityki gospodarczej i społecznej Unii i jej państw członkowskich.  

(53) Pozytywne efekty zewnętrzne szkoleń przekładają się zwykle na korzyści dla całego 

społeczeństwa, ponieważ szkolenia zwiększają zasoby wykwalifikowanych 
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pracowników, z których czerpać mogą również inne przedsiębiorstwa, podnoszą 

konkurencyjność unijnego przemysłu oraz odgrywają ważną rolę w unijnej strategii 

zatrudnienia. Taka pomoc powinna być więc, pod pewnymi warunkami, wyłączona z 

obowiązku zgłoszenia. W związku ze szczególnymi problemami dotyczącymi MŚP 

oraz relatywnie wyższymi kosztami, jakie, inwestując w szkolenia, muszą one ponosić 

należy podwyższyć progi intensywności pomocy dla MŚP, poniżej których jest ona 

wyłączona z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto 

intensywność pomocy wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia powinna być 

większa w przypadku szkoleń dla pracowników znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych. Szczególny charakter 

szkoleń w sektorze transportu morskiego uzasadnia specjalne podejście w stosunku do 

tego sektora. 

(54) Pewne kategorie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

lub niepełnosprawnych wciąż mają trudności z wejściem na rynek pracy i pozostaniu 

na nim. W związku z tym uzasadnione jest stosowanie przez organy publiczne 

środków mających na celu zachęcenie przedsiębiorstw do zwiększenia poziomów 

zatrudnienia tych kategorii pracowników, a szczególnie ludzi młodych. Koszty 

zatrudnienia stanowią część zwykłych kosztów operacyjnych każdego 

przedsiębiorstwa. Jest zatem szczególnie istotne, aby pomoc na zatrudnienie 

pracowników niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji miała pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia wspomnianych kategorii 

pracowników, a nie tylko umożliwiała przedsiębiorstwom ograniczenie kosztów, które 

musiałyby ponieść w przypadku nieotrzymania pomocy. Pomoc taka powinna być 

więc wyłączona z obowiązku zgłoszenia, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że 

przyczyni się ona do wejścia lub ponownego wejścia tych kategorii pracowników na 

rynek pracy lub do utrzymania się na nim. Główne elementy strategii UE w sprawie 

niepełnosprawności
14

, łączące przeciwdziałanie dyskryminacji, promowanie równych 

szans i środków aktywnej integracji, odzwierciedlają Konwencję Narodów 

Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, do której przystąpiła UE i 

większość państw członkowskich. Niniejsze rozporządzenie powinno odnosić się do 

pomocy dla pracowników niepełnosprawnych w rozumieniu art. 1 Konwencji. 

(55) Trwały wzrost gospodarczy na rzecz gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej stanowi jeden z głównych 

filarów strategii wzrostu „Europa 2020”
15

. Jednym z jego elementów jest wysoki 

poziom ochrony środowiska i poprawa jego jakości. W obszarze ochrony środowiska 

istnieją niedoskonałości rynku, które sprawiają, że w normalnych warunkach 

rynkowych przedsiębiorstwa mogą nie mieć zachęt do ograniczania powodowanych 

przez siebie zanieczyszczeń, ponieważ mogłoby to spowodować wzrost kosztów, nie 

przynosząc odpowiednich korzyści. Jeżeli przedsiębiorstwa nie mają obowiązku 

internalizować kosztów zanieczyszczeń, ponosi je całe społeczeństwo. 

(56) Wprowadzenie obowiązkowych norm ochrony środowiska może naprawić takie 

niedoskonałości rynku. Wyższy poziom ochrony środowiska można osiągnąć dzięki 

inwestycjom, które wykraczają poza obowiązkowe normy unijne. Aby zachęcić 

przedsiębiorstwa do działań na rzecz poprawy poziomu ochrony środowiska 

                                                 
14 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów „Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020:: 

Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier”, COM/2010/0636 final. 
15 Komunikat Komisji „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu”, COM/2010/2020 final.  
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wykraczających poza te obowiązkowe normy unijne, pomoc państwa w tej dziedzinie 

jest objęta wyłączeniem grupowym. Aby nie zniechęcać państw członkowskich do 

wprowadzania obowiązkowych norm krajowych, które byłyby bardziej rygorystyczne 

niż odpowiadające im normy unijne, taka pomoc państwa może być przyznana 

niezależnie od istnienia obowiązkowych norm krajowych bardziej rygorystycznych 

niż normy unijne. 

(57) Zasadniczo pomocy nie należy przyznawać w przypadku, gdy w wyniku inwestycji 

przedsiębiorstwa będą spełniać już przyjęte, ale jeszcze nieobowiązujące normy 

unijne. Pomoc państwa może jednak przynieść poprawę działań podejmowanych przez 

przedsiębiorstwa w związku z ochroną środowiska, jeżeli taka pomoc państwa zachęca 

przedsiębiorstwa do wcześniejszego dostosowania się do przyszłych norm unijnych 

przed ich wejściem w życie, o ile takie normy nie mają zastosowania z mocą 

wsteczną. Pomoc dla przedsiębiorstw na dostosowanie do przyszłych norm unijnych 

może doprowadzić do wcześniejszego osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 

środowiska, niniejsze rozporządzenie powinno zatem umożliwiać wyłączenie takich 

kategorii pomocy. 

(58) W ramach strategii „UE 2020” UE postawiła sobie za cel zwiększenie efektywności 

energetycznej o 20 % do 2020 r., w szczególności przyjmując dyrektywę w sprawie 

efektywności energetycznej, która ustanawia wspólne ramy służące wspieraniu 

efektywności energetycznej w Unii i ma na celu osiągnięcie ogólnego celu 

zaoszczędzenia co najmniej 20 % zużycia energii pierwotnej w Unii. W celu 

ułatwienia osiągnięcia tych celów wyłączeniem grupowym należy objąć środki 

wspierające inwestycje w zakresie efektywności energetycznej oraz oszczędności 

energii, wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych systemów ciepłowniczych i 

chłodniczych. 

(59) Aby umożliwić osiągnięcie unijnych celów w zakresie energii odnawialnej
16

 oraz w 

zakresie, w jakim konieczne jest dodatkowe wsparcie wykraczające poza ramy 

regulacyjne, takie jak unijny system handlu emisjami
17

, niniejsze rozporządzenie 

powinno przewidywać możliwość wyłączenia pomocy na inwestycje wspierające 

energię ze źródeł odnawialnych. Z uwagi na ograniczone zakłócenie wymiany 

handlowej i konkurencji niniejsze rozporządzenie powinno również przewidzieć 

możliwość objęcia wyłączeniem grupowym pomocy operacyjnej dla instalacji 

produkujących energię odnawialną działających na małą skalę, z zastrzeżeniem ściśle 

określonych warunków. Jednakże w celu zminimalizowania kwoty pomocy wsparcie 

na produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych powinno być objęte 

wyłączeniem grupowym tylko wtedy, gdy zostało przyznane na podstawie procedury 

przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji, z wykorzystaniem mechanizmu, który 

obejmuje producentów energii ze źródeł odnawialnych systemem cen rynkowych. 

(60) Jeżeli chodzi o pomoc na produkcję energii wytwarzanej w elektrowniach wodnych, 

jej wpływ może być dwojaki. Z jednej strony wywiera ona pozytywny wpływ pod 

względem niskiej emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej strony może mieć również 

negatywny wpływ na systemy wodne i bioróżnorodność. Dlatego, przyznając pomoc 

na energię wytwarzaną w elektrowniach wodnych, państwa członkowskie powinny 

                                                 
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16–62. 
17 Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca 

system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę 

Rady 96/61/WE, Dz. U. L 275 z 25.10.2003, s. 32–46. 



PL 18   PL 

przestrzegać dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej, w szczególności art. 4 ust. 7, w którym określono kryteria dotyczące 

nowych zmian części wód. 

(61) Należy również zapewnić, aby pomoc przyznawana była tylko na zrównoważone 

formy energii odnawialnej. Pomoc na biopaliwa powinna być objęta niniejszym 

rozporządzeniem tylko w takim zakresie, w jakim jest ona przyznawana na 

zaawansowane biopaliwa zgodnie z wnioskiem Komisji dotyczącym ograniczenia 

globalnego przekształcania gruntów na produkcję biopaliw
18

. 

(62) Objęta niniejszym rozporządzeniem pomoc w postaci ulg podatkowych zgodnie z 

dyrektywą 2003/96/WE
19

, wspierająca ochronę środowiska, może być pośrednio 

korzystna dla środowiska. Podatki na ochronę środowiska powinny jednak 

odzwierciedlać koszty społeczne emisji, podczas gdy ulgi podatkowe mogą mieć 

negatywny wpływ na ten cel. Wydaje się zatem stosowne, aby ograniczyć ich czas 

obowiązywania do okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia. Po upływie 

tego okresu państwa członkowskie powinny ponownie ocenić, czy dane ulgi 

podatkowe są właściwe. Jednakże gdy dany środek pomocy w formie zwolnienia 

podatkowego jest objęty konkretnym artykułem niniejszego rozporządzenia, wówczas 

zastosowanie powinien mieć tenże artykuł. 

(63) Pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów jest uzasadniona w przypadkach, 

gdy nie można zidentyfikować osoby odpowiedzialnej za skażenie na mocy 

obowiązującego prawa, co spowodowałoby zastosowanie zasady „zanieczyszczający 

płaci”. Zastosowanie powinny mieć warunki w sprawie odpowiedzialności za 

środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 

środowisku naturalnemu w rozumieniu dyrektywy 2004/35/CE
20

 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmienionej dyrektywą 2006/21/WE
21

 

i dyrektywą 2009/31/WE
22

. Dlatego też, aby ułatwić naprawę istniejących szkód 

wyrządzonych środowisku naturalnemu, niniejsze rozporządzenie powinno pod 

pewnymi warunkami wyłączać pomoc tego typu. 

(64) Badania środowiska mogą pomóc w określaniu inwestycji koniecznych do osiągnięcia 

wyższego poziomu ochrony środowiska. Pomoc państwa na wsparcie prowadzenia 

takich badań mających na celu wspieranie inwestycji w ochronę środowiska objętych 

niniejszym rozporządzeniem powinna zatem podlegać wyłączeniu grupowemu. 

Ponieważ audyty energetyczne są obowiązkowe w przypadku dużych przedsiębiorstw, 

nie powinny być one objęte pomocą państwa. 

(65) Zgodnie z art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu pomoc służąca naprawieniu szkód 

spowodowanych klęskami żywiołowymi jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Do celów 

niniejszego rozporządzenia za klęski żywiołowe należy uznać następujące zdarzenia: 

trzęsienia ziemi, osuwiska, powodzie, w szczególności powodzie wywołane przez 

                                                 
18 COM(2012)595 z 17.10.2012 r.  
19 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51. 
20 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56. 
21 Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 

gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 

2004/35/WE, Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15. 
22 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, 

Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 

2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006, Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 114. 
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wylewy rzek i jezior, lawiny, tornada, huragany, erupcje wulkaniczne i pożary 

naturalne. Szkody spowodowane w wyniku niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, takich jak mróz, grad, lód, deszcz lub susza, które zdarzają się 

bardziej regularnie, nie powinny być uznawane za klęskę żywiołową w rozumieniu 

art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu. W celu zagwarantowania, że pomoc przyznana na 

naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi jest rzeczywiście objęta 

wyłączeniem, w niniejszym rozporządzeniu należy, zgodnie z ustalonymi praktykami, 

ustanowić warunki, których spełnienie gwarantowałoby, że programy pomocy mające 

na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi mogą zostać 

objęte wyłączeniem grupowym. Warunki te powinny odnosić się w szczególności do 

formalnego uznania przez właściwe organy państw członkowskich danego wydarzenia 

za klęskę żywiołową, do bezpośredniego związku przyczynowego między szkodami 

spowodowanymi klęską żywiołową a szkodą poniesioną przez przedsiębiorstwo 

będące beneficjentem, które może być również przedsiębiorstwem znajdującym się w 

trudnej sytuacji, a także powinny zapewniać uniknięcie nadmiernej rekompensaty. 

Rekompensata nie powinna przekraczać kwoty niezbędnej do umożliwienia 

beneficjentowi powrotu do sytuacji sprzed klęski żywiołowej.  

(66) Pomoc ma charakter społeczny w przypadku lotniczego i morskiego transportu 

pasażerskiego, jeśli zajmuje się problemem ciągłości połączeń na rzecz mieszkańców 

regionów oddalonych przez zmniejszenie ponoszonych przez nich niektórych kosztów 

transportu. Może to dotyczyć regionów najbardziej oddalonych, Malty, Cypru, innych 

wysp będących częścią terytorium państwa członkowskiego oraz obszarów słabo 

zaludnionych. Jeśli dany region oddalony jest połączony z Europejskim Obszarem 

Gospodarczym kilkoma trasami transportowymi, w tym pośrednimi, pomoc powinna 

być dostępna dla wszystkich tych tras oraz w zakresie usług transportowych 

świadczonych przez wszystkich przewoźników działających na tych trasach. Pomoc 

powinna być przyznawana bez względu na tożsamość przewoźnika czy też rodzaj 

usług i może obejmować usługi rejsowe, czarterowe i świadczone przez tanich 

przewoźników. 

(67) Łączność szerokopasmowa ma strategiczne znaczenie dla osiągnięcia celu strategii 

„Europa 2020” polegającego na inteligentnym i trwałym wzroście gospodarczym 

sprzyjającym włączeniu społecznemu oraz dla spójności społecznej i terytorialnej
23

. 

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę szerokopasmową ma na celu ułatwianie 

zakładania takiej infrastruktury i prowadzenia związanych z tym robót w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej w obszarach, gdzie infrastruktura tego rodzaju nie istnieje 

i najprawdopodobniej nie zostanie założona przez działających na rynku operatorów w 

najbliższej przyszłości. W świetle doświadczeń Komisji taka pomoc inwestycyjna nie 

prowadzi do nadmiernego zakłócenia wymiany handlowej i konkurencji, jeżeli 

spełnione są warunki określone w niniejszym rozporządzeniu. Warunki takie powinny 

mieć na celu w szczególności ograniczenie zakłóceń konkurencji przez poddanie 

pomocy konkurencyjnej procedurze wyboru, neutralnej pod względem 

technologicznym, jak również poprzez zapewnienie hurtowego dostępu do dotowanej 

sieci, biorąc pod uwagę pomoc otrzymywaną przez operatora sieci. Mimo że w 

pewnych warunkach wirtualne uwolnienie pętli może być uznane za równoważne z 

fizycznym uwolnieniem pętli, do czasu nabrania większego doświadczenia należy 

każdorazowo ocenić, czy dany niefizyczny lub wirtualny dostęp hurtowy powinien 

być uznany za równoważny z uwolnieniem pętli lokalnej. Z tego względu, do chwili 

                                                 
23 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2010) 245 final, Europejska agenda cyfrowa. 



PL 20   PL 

gdy będzie można uwzględnić takie doświadczenia w zakresie pomocy państwa w 

indywidualnych przypadkach lub w kontekście regulacyjnym ex ante podczas 

przyszłego przeglądu, fizyczne uwolnienie pętli powinno być warunkiem objęcia 

niniejszym rozporządzeniem w sprawie wyłączeń grupowych. W przypadku 

niepewności co do przyszłych kosztów i dochodów oraz wyraźnej asymetrii informacji 

państwa członkowskie powinny także przyjąć modele finansowania, które obejmują 

monitorowanie i wycofanie pomocy, umożliwiające równomierny podział 

nieoczekiwanych zysków. W celu uniknięcia nieproporcjonalnego obciążenia małych, 

lokalnych projektów, modele takie powinny być stosowane jedynie w odniesieniu do 

projektów przekraczających minimalną wartość progową. 

(68) W sektorze kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego wiele środków 

stosowanych przez państwa członkowskie może nie stanowić pomocy, ponieważ nie 

spełniają kryteriów art. 107 ust. 1 Traktatu, np. dlatego, że nie są działalnością 

gospodarczą lub nie wywierają wpływu na wymianę handlową między państwami 

członkowskimi. W zakresie, w jakim środki takie są objęte art. 107 ust. 1 Traktatu, 

instytucje i projekty kulturalne zwykle nie powodują znaczącego zakłócenia 

konkurencji, a praktyka pokazała, że taka pomoc ma niewielki wpływ na wymianę 

handlową. Artykuł 167 Traktatu uznaje znaczenie, jakie dla Unii i państw 

członkowskich ma wspieranie kultury, oraz stanowi, że Unia powinna uwzględniać 

aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie innych postanowień Traktatu, 

zwłaszcza w celu poszanowania i popierania różnorodności jej kultur. Z uwagi na 

dwojaki charakter kultury, która z jednej strony jest dobrem gospodarczym, które daje 

ważne możliwości zwiększania majątku i tworzenia miejsc pracy, a z drugiej – 

wyrazem tożsamości, wartości i znaczeń odzwierciedlających i kształtujących nasze 

społeczeństwa, zasady pomocy państwa powinny uwzględniać szczególny charakter 

kultury i związanych z nią działań gospodarczych. W celu uściślenia zakresu 

niniejszego rozporządzenia należy utworzyć wykaz kwalifikowalnych celów i działań 

kulturalnych oraz określić koszty kwalifikowalne. Wyłączenie grupowe powinno 

obejmować zarówno pomoc inwestycyjną, jak i pomoc operacyjną poniżej 

określonych progów, pod warunkiem że nie występuje nadmierna rekompensata. Ze 

względu na wyższy potencjał zakłócenia konkurencji, zasadniczo niniejsze 

rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do działalności, której charakter, 

mimo ewentualnego aspektu kulturalnego, jest głównie komercyjny. Dlatego też, w 

szczególności, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do gazet i 

czasopism (w formie papierowej lub elektronicznej). Ponadto wykaz 

kwalifikowalnych celów i działań kulturalnych nie powinien zawierać elementów 

działalności komercyjnej, takich jak moda, projektowanie czy gry wideo.  

(69) Utwory audiowizualne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu tożsamości europejskiej 

i odzwierciedlają różne tradycje państw członkowskich i regionów. Konkurencja 

między filmami wyprodukowanymi poza terytorium Unii jest silna, jednak obieg 

filmów europejskich poza granicami kraju pochodzenia jest ograniczony z powodu 

rozdrobnienia na rynki krajowe lub regionalne. Sektor charakteryzuje się wysokimi 

kosztami inwestycyjnymi i trudnościami z uzyskaniem dodatkowego finansowania 

prywatnego oraz postrzegany jest jako mało rentowny ze względu na ograniczony krąg 

odbiorców. Ze względu na te cechy sektora audiowizualnego i filmowego oraz ich 

znaczenie gospodarcze Komisja opracowała szczegółowe kryteria w celu oceny 

konieczności, proporcjonalności oraz adekwatności pomocy na pisanie scenariuszy, 

rozwijanie projektów, produkcję, dystrybucję i promocję utworów audiowizualnych. 
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Nowe kryteria zostały określone w komunikacie w sprawie kinematografii z 2013 r.
24

 i 

powinny znaleźć odzwierciedlenie w przepisach dotyczących wyłączeń grupowych w 

odniesieniu do programów pomocy na utwory audiowizualne. Wyższe pułapy 

intensywności pomocy są uzasadnione w odniesieniu do produkcji i koprodukcji 

transgranicznych, w przypadku których istnieje większe prawdopodobieństwo 

dystrybucji w kilku państwach członkowskich. 

(70) Środki pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową, w zakresie, w jakim 

stanowią pomoc państwa, powinny być objęte wyłączeniem grupowym, jeśli spełniają 

warunki niniejszego rozporządzenia. W sektorze sportu wiele środków stosowanych 

przez państwa członkowskie może nie stanowić pomocy państwa, ponieważ 

beneficjent nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie wywierają one wpływu na 

wymianę handlową między państwami członkowskimi. W pewnych okolicznościach 

do takich środków pomocy można zaliczyć środki o charakterze czysto lokalnym lub 

dotyczące sportu amatorskiego. Artykuł 165 Traktatu uznaje znaczenie wspierania 

europejskich przedsięwzięć w zakresie sportu, uwzględniając jego szczególny 

charakter, jego struktury oparte na zasadzie dobrowolności oraz uwzględniając jego 

funkcję społeczną i edukacyjną. Pomoc na infrastrukturę, która służy więcej niż 

jednemu celowi rekreacji, co czyni ją wielofunkcyjną, również powinna być objęta 

wyłączeniem grupowym. Jednak pomoc na wielofunkcyjne infrastruktury o 

charakterze turystycznym, takie jak parki rozrywki i obiekty hotelowe, powinny być 

objęte wyłączeniem jedynie wówczas, gdy stanowią część programów pomocy 

regionalnej w obszarze działań z zakresu turystyki w regionach objętych pomocą, 

wywierających szczególnie pozytywne skutki na rozwój regionalny. Warunki 

zgodności dotyczące pomocy na rzecz sportu lub infrastruktur wielofunkcyjnych 

powinny w szczególności zapewniać otwarty i niedyskryminujący dostęp do 

infrastruktury i sprawiedliwy proces przydzielania koncesji osobom trzecim zgodnie z 

odpowiednimi przepisami prawa Unii oraz orzecznictwa sądów Unii na budowę, 

modernizację lub zarządzanie infrastrukturą. Jeżeli infrastruktura sportowa jest 

wykorzystywana przez zawodowe kluby sportowe, warunki cenowe korzystania przez 

nie z infrastruktury powinny być publicznie dostępne w celu zapewnienia 

przejrzystości i równego traktowania użytkowników. Należy zapewnić wykluczenie 

możliwości nadmiernej rekompensaty. 

(71) W świetle doświadczenia Komisji w tej dziedzinie z zasady niezbędne są okresowe 

przeglądy polityki w zakresie pomocy państwa. Dlatego też okres stosowania 

niniejszego rozporządzenia powinien być ograniczony. Należy zatem ustanowić 

przepisy przejściowe, w tym przepisy w sprawie okresu dostosowawczego po 

wygaśnięciu ważności niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do programów 

pomocy objętych wyłączeniem. Zasady te powinny dać państwom członkowskim czas 

na dostosowanie się do ewentualnych nowych zasad. Okres dostosowawczy nie 

powinien mieć jednak zastosowania do programów pomocy regionalnej, w tym 

programów pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich, których 

wyłączenie musi wygasnąć z dniem wygaśnięcia zatwierdzonych map pomocy 

regionalnej, oraz do niektórych programów pomocy na finansowania ryzyka, 

                                                 
24 Dz.U. C 332 z 15.11.2013, s. 1–11. 
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

ROZDZIAŁ I 

Artykuł 1 

Zakres stosowania 

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących kategorii pomocy: 

a) pomoc regionalna; 

b) pomoc dla MŚP w formie pomocy inwestycyjnej, pomocy operacyjnej i 

dostępu MŚP do finansowania; 

c) pomoc na ochronę środowiska naturalnego; 

d) pomoc na badania, rozwój oraz innowacje; 

e) pomoc szkoleniowa; 

f) pomoc na rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych; 

g) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi 

klęskami żywiołowymi; 

h) pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców 

regionów oddalonych; 

i) pomoc na infrastrukturę szerokopasmową; 

j) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego; 

k) pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną. 

2. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do: 

a) programów wchodzących w zakres sekcji: 1 (z wyjątkiem art. 15), 2, 3, 4, 7 (z 

wyjątkiem art. 40) i 10 niniejszego rozporządzenia, w których roczne wydatki 

z tytułu pomocy państwa przekraczają 0,01 % produktu krajowego brutto 

(PKB) danego państwa członkowskiego
25

, jeżeli roczne wydatki z tytułu 

pomocy państwa w ramach danego programu przekraczają 100 mln EUR; 

b) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich 

lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością 

wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub 

innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności 

wywozowej; 

c) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej 

w stosunku do towarów importowanych. 

3. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do: 

                                                 
25 Z wykorzystaniem rocznych danych Eurostatu dotyczących PKB według standardów siły nabywczej 

(SSN) za przedostatni rok kalendarzowy poprzedzający rozpatrywany rok kalendarzowy. 
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a) pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000
26

; niniejsze rozporządzenie ma 

jednak zastosowanie w tym sektorze do pomocy szkoleniowej, pomocy na 

dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczej i 

rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności oraz pomocy 

przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji i pracowników niepełnosprawnych; 

b) pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych; 

niniejsze rozporządzenie ma jednak zastosowanie w tym sektorze do 

rekompensaty z tytułu dodatkowych kosztów innych niż koszty transportu w 

regionach najbardziej oddalonych na mocy art. 15 ust. 2 lit. b), pomocy na 

finansowanie ryzyka, pomocy na działalność badawczą i rozwojową, pomocy 

dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy na ochronę środowiska, 

pomocy szkoleniowej oraz pomocy przeznaczonej na pracowników 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników 

niepełnosprawnych; 

c) pomocy przyznawanej w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu 

produktów rolnych w następujących przypadkach: 

(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich 

produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na 

rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; lub 

(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w 

całości producentom surowców; 

d)  pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, 

objętej decyzją Rady nr 2010/787
27

; 

e) kategorii pomocy regionalnej wymienionych w art. 13. 

W przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorach, o których 

mowa w akapicie pierwszym lit. a), b) lub c), oraz w sektorach wchodzących w 

zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do pomocy przyznanej w związku z działalnością w sektorach 

wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia, pod warunkiem że państwa 

członkowskie zapewnią za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie 

działalności lub wyodrębnienie kosztów, że działalność w wyłączonych sektorach 

nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.  

4. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do: 

a) programów pomocy, które nie wykluczają wyraźnie możliwości wypłacenia 

pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek 

zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc 

za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem programów 

pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi 

klęskami żywiołowymi; 

b) pomocy ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w lit. a);  

                                                 
26 Dz.U. L 17 z 21.1.2000, s. 22. 
27 Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 24. 
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c) pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem 

programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych 

niektórymi klęskami żywiołowymi. 

5. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do środków pomocy państwa, które 

jako takie nieodłącznie prowadzą – przez warunki z nimi związane lub przez swoją 

metodę finansowania – do naruszenia prawa Unii, a w szczególności do:  

a) środków pomocy, w przypadku których przyznanie pomocy jest uzależnione 

od zobowiązania beneficjenta do posiadania siedziby w danym państwie 

członkowskim lub do prowadzenia działalności w przeważającej mierze w 

danym państwie członkowskim;  

b) środków pomocy, w przypadku których przyznanie pomocy jest uzależnione 

od zobowiązania beneficjenta do korzystania z towarów produkcji krajowej lub 

usług krajowych; 

c) środków pomocy ograniczających możliwości beneficjentów w zakresie 

wykorzystania wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w 

innych państwach członkowskich. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się definicje określone w załączniku I. 

Artykuł 3 

Warunki wyłączenia 

1. Programy pomocy, pomoc indywidualna przyznana w ramach programów pomocy 

oraz pomoc ad hoc są zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 

Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 

Traktatu, jeżeli pomoc spełnia wszystkie warunki przewidziane w rozdziale I oraz 

odpowiednie warunki ustanowione w rozdziale III. 

Artykuł 4 

Progi pomocy powodujące obowiązek zgłoszenia 

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pomocy przekraczającej 

następujące progi: 

a) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej: „dostosowanej kwoty 

pomocy” obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I pkt 35 dla 

inwestycji, której koszty kwalifikowalne wynoszą 100 mln EUR; 

b) w przypadku pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich: 

zgodnie z art. 16 ust. 3; 

c) w przypadku pomocy inwestycyjnej dla MŚP: 7,5 mln EUR na 

przedsiębiorstwo i na projekt inwestycyjny; 

d) w przypadku pomocy na udział MŚP w targach: 2 mln EUR na 

przedsiębiorstwo i na projekt; 
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e) w przypadku pomocy dla MŚP na koszty współpracy związane z projektami w 

ramach Europejskiej współpracy terytorialnej: 2 mln EUR na przedsiębiorstwo 

i na projekt; 

f) w przypadku pomocy na finansowanie ryzyka: zgodnie z art. 20 ust. 9;  

g) w przypadku pomocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność: 

zgodnie z art. 21 ust. 3, 4 i 5;  

h) w przypadku pomocy na badania i rozwój: 

(i) jeśli projekt obejmuje głównie badania podstawowe: [40] mln EUR na 

przedsiębiorstwo i na projekt; projekt obejmuje głównie badania 

podstawowe, jeżeli więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych 

projektu poniesiono na działania wchodzące w zakres kategorii badań 

podstawowych; 

(ii) jeśli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe: [20] mln EUR na 

przedsiębiorstwo i na projekt; projekt obejmuje głównie badania 

przemysłowe, jeżeli więcej niż połowę kosztów kwalifikowalnych 

projektu poniesiono na działania wchodzące w zakres kategorii badań 

przemysłowych; 

(iii) jeśli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe: [15] 

mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt; projekt obejmuje głównie 

eksperymentalne prace rozwojowe, jeżeli więcej niż połowę kosztów 

kwalifikowalnych projektu poniesiono na działania wchodzące w zakres 

kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych; 

(iv) jeśli jest to projekt EUREKA lub projekt realizowany przez wspólne 

przedsiębiorstwo utworzone na podstawie art. 185 lub art. 187 Traktatu, 

kwoty, o których mowa w pkt od (i) do (iii), są podwojone; 

(v) jeżeli pomoc na projekty badawczo-rozwojowe jest przyznana w formie 

zaliczek zwrotnych, które – przy braku przyjętej metody obliczania 

ekwiwalentu dotacji brutto – są wyrażone jako odsetek kosztów 

kwalifikowalnych, a środek przewiduje, że w przypadku pomyślnego 

wyniku projektu, na podstawie rozsądnej i ostrożnej hipotezy, zaliczki 

zostaną spłacone przy zastosowaniu stopy procentowej co najmniej 

równej stopie dyskontowej obowiązującej w momencie przyznania 

pomocy, to kwoty, o których mowa w pkt od (i) do (iv), są zwiększane o 

[50] %;  

(vi) w przypadku pomocy na studia wykonalności poprzedzające działania 

badawcze: [7,5] mln EUR na badanie; 

i) w przypadku pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę naukowo-badawczą: [20] 

mln EUR na infrastrukturę; 

j) w przypadku pomocy dla klastrów innowacyjnych: [7,5] mln EUR na klaster;  

k) w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności: [5] mln EUR na 

przedsiębiorstwo i na projekt;  

l) w przypadku pomocy na innowacje procesowe lub organizacyjne: [7,5] mln 

EUR na beneficjenta i na projekt; 

m) w przypadku pomocy szkoleniowej: 2 mln EUR na projekt szkoleniowy; 
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n) w przypadku pomocy na rekrutację pracowników znajdujących się w 

szczególnie niekorzystnej sytuacji: 5 mln EUR rocznie na przedsiębiorstwo; 

o) w przypadku pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych: 

10 mln EUR rocznie na przedsiębiorstwo; 

p) w przypadku pomocy inwestycyjnej na ochronę środowiska naturalnego, w 

tym pomocy na badania środowiska, ale z wyjątkiem pomocy inwestycyjnej na 

projekty dotyczące efektywności energetycznej, na rekultywację 

zanieczyszczonych terenów i na efektywny energetycznie system ciepłowniczy 

i chłodniczy: [7,5] mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt inwestycyjny; 

q) w przypadku pomocy na projekty dotyczące efektywności energetycznej: 

zgodnie z art. 37 ust. 3; 

r) w przypadku pomocy inwestycyjnej na rekultywację zanieczyszczonych 

terenów i na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy: [20] 

mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt inwestycyjny; 

s) w przypadku pomocy operacyjnej na wytwarzanie energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych: gdy pomoc przyznana jest na instalacje wytwarzające 

energię ze źródeł odnawialnych w zakładach, których moce wytwórcze energii 

ze źródeł odnawialnych przekraczają [125] MW na zakład; 

t) w przypadku pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego: 100 mln EUR na projekt; w przypadku pomocy operacyjnej na 

kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego: 50 mln EUR rocznie na 

przedsiębiorstwo;  

u) w przypadku programów pomocy na rzecz utworów audiowizualnych: 

[20] mln EUR rocznie na program; 

v) w przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną: [15] mln 

EUR lub jeżeli łączne koszty przekraczają [50] mln EUR na projekt; 

w) w przypadku pomocy na infrastrukturę szerokopasmową: 70 mln EUR 

łącznych kosztów na projekt. 

Artykuł 5 

Przejrzystość pomocy 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy przejrzystej, tj. pomocy, w 

przypadku której możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji 

brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka. 

2. Za pomoc przejrzystą uznaje się następujące kategorie pomocy: 

a) pomoc w formie dotacji oraz dotacji na spłatę odsetek; 

b) pomoc w formie pożyczek, gdzie ekwiwalent dotacji brutto oblicza się na 

podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w dniu przyznania pomocy;  

c) pomoc w formie gwarancji:  

(i) jeżeli ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie „bezpiecznych 

stawek” określonych w obwieszczeniu Komisji; lub  

(ii) jeżeli – przed wdrożeniem – metoda obliczania ekwiwalentu dotacji 

brutto gwarancji została zatwierdzona na podstawie obwieszczenia 
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Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy 

państwa w formie gwarancji (Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 10) lub na 

podstawie zawiadomienia, którym zastąpiono powyższe obwieszczenie, 

w następstwie zgłoszenia tej metody do Komisji na mocy 

obowiązującego rozporządzenia przyjętego przez Komisję w dziedzinie 

pomocy państwa, a zatwierdzona metoda wyraźnie odnosi się do 

przedmiotowego rodzaju gwarancji i rodzaju transakcji bazowej w 

kontekście stosowania niniejszego rozporządzenia; 

d) pomoc w formie korzyści podatkowych, jeżeli środek przewiduje pewien 

maksymalny poziom, tak aby nie przekroczono obowiązującego progu; 

e) pomoc w formie środków finansowania ryzyka, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w art. 20; 

f) pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, jeżeli spełnione są 

warunki ustanowione w art. 21; 

g) pomoc w formie zaliczek zwrotnych, jeżeli łączna nominalna kwota zaliczek 

zwrotnych nie przekracza progów obowiązujących na mocy niniejszego 

rozporządzenia lub jeżeli metoda obliczania ekwiwalentu dotacji brutto 

zaliczki zwrotnej została – po zgłoszeniu jej Komisji – zaakceptowana przed 

wprowadzeniem środka. 

Artykuł 6 

Efekt zachęty 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, która wywołuje efekt 

zachęty.  

2. Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego 

państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed 

rozpoczęciem prac nad projektem lub przed rozpoczęciem działalności. Wniosek o 

pomoc zawiera co najmniej następujące informacje: 

a) nazwę i rozmiar przedsiębiorstwa; 

b) opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i zakończenia; 

c) lokalizację projektu; 

d) wykaz kosztów kwalifikowalnych; 

e) kwotę pomocy. 

3. Uznaje się, że pomoc ad hoc przyznana dużym przedsiębiorstwom wywołuje efekt 

zachęty, jeśli – oprócz spełnienia warunku określonego w ust. 2 – państwo 

członkowskie przed przyznaniem pomocy sprawdziło, że dokumentacja 

przygotowana przez beneficjenta zakłada spełnienie jednego lub więcej z poniższych 

kryteriów: 

a) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej: nieprzeprowadzenie projektu 

na danym obszarze albo brak wystarczających korzyści dla beneficjenta na 

danym obszarze w przypadku braku pomocy; 

b) we wszystkich innych przypadkach: 

a) znaczące zwiększenie zakresu projektu/działania dzięki pomocy; 
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b) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na 

projekt/działanie dzięki pomocy; 

c) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu/działania. 

4. Tytułem odstępstwa od przepisów ust. 2 i ust. 3 uznaje się, że środki w formie 

korzyści podatkowych wywołują efekt zachęty, jeżeli spełnione są następujące 

warunki: 

a) środek w formie korzyści podatkowych daje prawo do uzyskania pomocy 

zgodnie z obiektywnymi kryteriami i bez dalszego stosowania przez państwo 

członkowskie swobody decyzyjnej; oraz 

b) środek w formie korzyści podatkowych został przyjęty i obowiązywał przed 

rozpoczęciem działań w ramach realizacji projektu lub działań objętych 

pomocą; warunek ten nie ma jednak zastosowania w przypadku kolejnych 

wersji programu pomocy fiskalnej, pod warunkiem że dana działalność była 

już objęta poprzednimi programami w formie korzyści podatkowych. 

5. Tytułem odstępstwa od przepisów ust. 2-4, jeżeli spełnione są warunki określone w 

odpowiednich szczegółowych przepisach rozdziału III, to w odniesieniu do 

następujących kategorii pomocy nie wymaga się występowania efektu zachęty albo 

zakłada się, że efekt zachęty występuje: 

a) regionalna pomoc operacyjna, jak stanowi art. 15; 

b) pomoc na dostęp MŚP do finansowania, jak stanowią art. 20 i 21; 

c) pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pomoc w formie 

subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników 

niepełnosprawnych, jak stanowią art. 31 i 32,  

d) pomoc stanowiąca rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z 

zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, jak stanowi art. 33;  

e) pomoc w formie ulg w podatkach na ochronę środowiska na mocy dyrektywy 

2003/96/WE, jak stanowi art. 40; 

f) pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi 

klęskami żywiołowymi, jak stanowi art. 44; 

g) pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców 

regionów oddalonych, jak stanowi art. 45; 

h) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, jak stanowi art. 47. 

Artykuł 7 

Intensywność pomocy i koszty kwalifikowalne 

1. Do celów obliczania intensywności pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się 

kwoty przed potrąceniem podatku lub innych opłat. Dokumentacja dotycząca 

kosztów kwalifikowalnych musi być klarowna, szczegółowa i aktualna. 

2. W przypadku gdy pomoc przyznawana jest w formie innej niż dotacja, kwotę 

pomocy wyraża się jako ekwiwalent dotacji brutto.  

3. Wartość pomocy wypłacanej w kilku ratach jest dyskontowana na dzień jej 

przyznania. Wartość kosztów kwalifikowalnych jest dyskontowana na dzień 
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przyznania pomocy. Stopą procentową stosowaną do dyskontowania jest stopa 

dyskontowa mająca zastosowanie w momencie przyznania pomocy. 

4. Jeżeli pomoc jest przyznawana w formie korzyści podatkowych, dyskontowanie rat 

pomocy następuje na podstawie stóp dyskontowych obowiązujących w momencie 

realizacji korzyści podatkowej. 

5. Jeżeli pomoc przyznana jest w formie zaliczek zwrotnych, które – przy braku 

przyjętej metody obliczania ekwiwalentu dotacji brutto – są wyrażone jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych, a środek przewiduje, że w przypadku pomyślnego 

wyniku projektu, na podstawie rozsądnej i ostrożnej hipotezy, zaliczki zostaną 

spłacone przy zastosowaniu stopy procentowej co najmniej równej stopie 

dyskontowej obowiązującej w momencie przyznania pomocy, to maksymalne 

poziomy intensywności pomocy określone w rozdziale III można zwiększyć o [10] 

punktów procentowych.  

6. W przypadku pomocy regionalnej udzielanej w formie zaliczek zwrotnych 

maksymalne poziomy intensywności pomocy określone w mapie pomocy 

regionalnej obowiązujące w momencie przyznania pomocy nie mogą być 

podwyższane. 

Artykuł 8 

Kumulacja 

1. Aby ustalić, czy przestrzegane są określone w art. 4 progi pomocy indywidualnej 

powodujące obowiązek zgłoszenia oraz określone w rozdziale III progi maksymalnej 

intensywności pomocy, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy państwa dla 

działania, projektu lub przedsiębiorstwa objętego pomocą.  

2. Finansowanie unijne zarządzane centralnie przez instytucje, agencje, wspólne 

przedsiębiorstwa lub inne unijne organy, które nie jest bezpośrednio ani pośrednio 

kontrolowane przez państwo członkowskie, nie stanowi pomocy państwa. W 

przypadku łączenia takiego finansowania unijnego z pomocą państwa, do określenia, 

czy przestrzegane są progi powodujące obowiązek zgłoszenia i maksymalne 

intensywności pomocy, uwzględnia się wyłącznie pomoc państwa, pod warunkiem 

że łączna kwota finansowania publicznego przyznanego w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikowalnych nie przekracza najkorzystniejszej stopy 

finansowania określonej w odpowiednich przepisach prawa Unii. 

3. Wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia pomoc, w przypadku której można 

wyodrębnić koszty kwalifikowalne, można kumulować z: 

a) wszelką inną pomocą państwa, pod warunkiem że środki te dotyczą różnych, 

możliwych do wyodrębnienia kosztów kwalifikowalnych; 

b) wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych – pokrywających 

się częściowo lub w całości – kosztów kwalifikowalnych tylko wówczas, gdy 

taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu 

intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej 

pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia.  

4. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, 

wyłączoną na mocy art. 20, 21 i 22 niniejszego rozporządzenia, można kumulować z 

każdym innym środkiem pomocy państwa, w przypadku którego można wyodrębnić 

koszty kwalifikowalne. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów 
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kwalifikowalnych, można kumulować z inną pomocą państwa, w przypadku której 

nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do najwyższego odpowiedniego 

łącznego progu finansowania ustalonego pod kątem specyficznych uwarunkowań 

każdego przypadku w niniejszym lub innym rozporządzeniu o wyłączeniach 

grupowych lub decyzji Komisji.  

5. Pomocy państwa wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia nie można 

kumulować z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji byłoby przekroczenie poziomów 

intensywności pomocy określonych w rozdziale III niniejszego rozporządzenia.  

6. Tytułem odstępstwa od przepisów ust. 3 lit. b), pomoc przeznaczoną na 

pracowników niepełnosprawnych zgodną z art. 32 i 33 można kumulować z pomocą 

wyłączoną na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do tych samych 

kosztów kwalifikowalnych, przekraczając najwyższe progi mające zastosowanie na 

mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że w wyniku tej kumulacji 

intensywność pomocy nie przekroczy 100 % odpowiednich kosztów w okresie 

zatrudnienia danych pracowników. 

Artykuł 9 

Publikacja i informacja 

1. Zainteresowane państwo członkowskie publikuje na kompleksowej stronie 

internetowej dotyczącej pomocy państwa następujące dane na szczeblu krajowym 

lub regionalnym: 

a) informacje zbiorcze na temat każdego środka pomocy wyłączonego na mocy 

niniejszego rozporządzenia przedstawione w znormalizowanym formacie 

ustanowionym w załączniku III; 

b) pełen tekst każdego środka pomocy, włącznie ze zmianami, lub link do takiego 

tekstu; 

c) informacje dotyczące każdej przyznanej pomocy indywidualnej 

przekraczającej 200 000 EUR w znormalizowanym formacie określonym w 

części III załącznika III.  

2. W odniesieniu do pomocy przyznanej na mocy art. 14 ust. 14 i art. 19 niniejszego 

rozporządzenia informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, umieszcza się na 

stronie internetowej państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba 

instytucji zarządzającej określonej w art. 20 rozporządzenia [COM(2011)611 

EFRR/EWT]. 

3. W przypadku programów w formie korzyści podatkowych oraz programów objętych 

art. 20 niniejszego rozporządzenia warunki określone w ust. 1 lit. c) uznaje się za 

spełnione, jeżeli państwa członkowskie publikują wymagane informacje dotyczące 

kwot pomocy indywidualnej [przedział 2 mln EUR]. 

4. Informacje wymienione w ust. 1 list. c) są przedstawiane i udostępniane w 

standardowym trybie opisanym w załączniku IV, umożliwiającym sprawne 

wyszukiwanie i pobieranie tych informacji. Informacje, o których mowa w ust. 1, są 

aktualne i dostępne przez co najmniej 10 lat od dnia przyznania pomocy.  

5. Pełny tekst programu pomocy lub środka ad hoc, o których mowa w ust. 1, obejmuje 

w szczególności wyraźne odesłanie do niniejszego rozporządzenia, poprzez 

przywołanie jego tytułu oraz odesłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
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Europejskiej, oraz do przepisów szczególnych rozdziału III dotyczących danego aktu 

lub, w stosownych przypadkach, do przepisów prawa krajowego zapewniających 

przestrzeganie odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia. Towarzyszą mu 

jego przepisy wykonawcze i zmiany do nich. 

6. Komisja publikuje na swojej stronie internetowej: 

a) linki do stron internetowych, o których mowa w ust. 1, dotyczących pomocy 

państwa wszystkich państw członkowskich; 

b) zestawienie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a). 
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ROZDZIAŁ II 

Wymogi proceduralne 

Artykuł 10 

Wycofanie przywileju wyłączenia grupowego 

Jeżeli zainteresowane państwo członkowskie przyznaje pomoc rzekomo wyłączoną z 

obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia, nie spełniając przy tym 

warunków określonych w niniejszym rozdziale i w rozdziale III lub nie spełniając wymogów 

określonych w rozdziale II, Komisja może, po umożliwieniu zainteresowanemu państwu 

członkowskiemu przedstawienia swojego stanowiska, przyjąć decyzję stwierdzającą, że 

całość lub część przyszłych środków pomocy przyjętych przez dane państwo członkowskie, 

które w innych okolicznościach spełniałyby wymogi niniejszego rozporządzenia, ma 

podlegać zgłoszeniu Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu. Środki podlegające zgłoszeniu 

mogą zostać ograniczone do środków przyjętych na rzecz niektórych rodzajów pomocy lub 

niektórych beneficjentów lub do środków przyjętych przez niektóre organy danego państwa 

członkowskiego. 

Artykuł 11 

Sprawozdawczość  

Państwa członkowskie lub – w przypadku pomocy przyznawanej na mocy art. 14 ust. 14 i art. 

19 niniejszego rozporządzenia – instytucje zarządzające określone w art. 20 rozporządzenia 

[COM(2011)611 EFRR/EWT] przekazują Komisji: 

a) za pośrednictwem komisyjnego elektronicznego systemu zgłaszania
28

: 

informacje zbiorcze, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), wraz z linkiem do 

pełnego tekstu środka pomocy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b), w 

terminie 20 dni roboczych od dnia jego wejścia w życie; 

b) roczne sprawozdanie, o którym mowa w rozdziale III rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
29

, w formie elektronicznej, 

dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia, zawierające informacje 

określone w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do 

każdego całego roku lub każdej części roku, w której ma zastosowanie 

niniejsze rozporządzenie. 

                                                 
28 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 

Traktatu WE, Dz.U. L 140 z 1.4.2004, s. 1. 
29 Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1. 
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Artykuł 12 

Monitorowanie  

Aby umożliwić Komisji monitorowanie pomocy wyłączonej z obowiązku zgłoszenia na mocy 

niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie lub – w przypadku pomocy przyznawanej 

na mocy art. 14 ust. 14 i art. 19 niniejszego rozporządzenia – instytucje zarządzające 

prowadzą szczegółową dokumentację z informacjami i dokumentami uzupełniającymi 

niezbędnymi do ustalenia, że wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu 

zostały spełnione. Dokumentacja ta jest przechowywana przez okres 10 lat od dnia przyznania 

pomocy indywidualnej lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu. W terminie 

20 dni roboczych lub w dłuższym terminie oznaczonym w wezwaniu zainteresowane państwo 

członkowskie albo instytucja zarządzająca, o której mowa powyżej, przekazuje Komisji 

wszelkie informacje i dokumenty uzupełniające, które Komisja uzna za niezbędne do 

monitorowania stosowania niniejszego rozporządzenia. 

ROZDZIAŁ III 

Przepisy szczegółowe dotyczące różnych kategorii pomocy 

SEKCJA 1 – POMOC REGIONALNA 

Podsekcja A – Regionalna pomoc inwestycyjna i operacyjna 

Artykuł 13 

Zakres pomocy regionalnej 

1. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:  

a) pomocy regionalnej wspierającej działalność w sektorze hutnictwa żelaza i 

stali, sektorze węglowym, sektorze budownictwa okrętowego, sektorze 

włókien syntetycznych, sektorze transportu oraz w sektorze energetycznym; 

b) pomocy regionalnej w formie programów skierowanych do konkretnych 

sektorów działalności gospodarczej w rozumieniu niniejszego rozporządzenia; 

programów dotyczących działalności związanej z turystyką, infrastruktury 

szerokopasmowej lub przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 

rolnych nie uznaje się za skierowane do konkretnych sektorów działalności 

gospodarczej; 

c) pomocy regionalnej w formie programów rekompensujących koszty transportu 

towarów produkowanych w regionach najbardziej oddalonych lub obszarach 

słabo zaludnionych oraz: 

(i) wspierających działania związane z produkcją, przetwarzaniem i 

wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do 

Traktatu; lub  

(ii) wspierających działania sklasyfikowane jako rolnictwo, leśnictwo i 

rybołówstwo w sekcji A NACE Rev. 2, górnictwo i wydobycie kamienia 

w sekcji B NACE Rev. 2 oraz dostawy elektryczności, gazu, pary wodnej 

i powietrza do układów klimatyzacyjnych w sekcji D NACE Rev. 2; lub 

(ii) wspierających transport towarów rurociągami; 
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d) indywidualnej regionalnej pomocy inwestycyjnej na rzecz beneficjenta, który 

zamknął taką samą lub podobną działalność na terytorium EOG w ciągu dwóch 

lat poprzedzających jego wniosek o przyznanie regionalnej pomocy 

inwestycyjnej lub który – w momencie składania wniosku o pomoc – ma 

konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od 

zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o pomoc, w 

danym obszarze; 

e) regionalnej pomocy operacyjnej przyznawanej przedsiębiorstwom, których 

główna działalność wchodzi w zakres sekcji K „Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa” w statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej 

NACE Rev. 2
30

, lub przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność w ramach 

grupy przedsiębiorstw i których główna działalność wchodzi w zakres klas 

70.10 „Działalność firm centralnych (head office)” i 70.22 „Doradztwo w 

zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe” 

NACE Rev. 2.  

Artykuł 14 

Regionalna pomoc inwestycyjna 

1. Środki regionalnej pomocy inwestycyjnej są zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Pomoc przyznaje się w obszarach objętych pomocą.  

3. Na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 

lit. a) Traktatu, pomoc może być przyznana dla inwestycji początkowej w 

rozumieniu niniejszego rozporządzenia niezależnie od rozmiarów beneficjenta. Na 

obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) 

Traktatu, pomoc może być przyznana MŚP na każdy rodzaj inwestycji początkowej, 

podczas gdy pomoc dla dużych przedsiębiorstw przyznaje się na inwestycję 

początkową wyłącznie w przypadku nowej działalności gospodarczej, w rozumieniu 

niniejszego rozporządzenia, na danym obszarze. 

4. Za koszty kwalifikowalne uznaje się: 

a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i 

prawne;  

b) szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie 

inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat; lub 

c) połączenie kosztów wchodzących w zakres lit. a) i b) nieprzekraczające kwoty 

a) lub b), w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. 

. 

5. Inwestycja jest utrzymana w obszarze otrzymującym pomoc przez co najmniej pięć 

lat lub, w przypadku MŚP, co najmniej trzy lata od daty jej ukończenia. Powyższa 

zasada nie wyklucza wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji 

                                                 
30 Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 

w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych 

dziedzin statystycznych, Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1. 1. 
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lub sprzętu, pod warunkiem że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na 

danym obszarze przez wskazany powyżej okres minimalny. 

6. Nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez MŚP i 

z wyjątkiem przejęcia zakładu. Koszty związane z dzierżawą lub najmem 

rzeczowych aktywów trwałych muszą spełniać następujące warunki:  

(a) dzierżawa/najem gruntów i budynków musi trwać przez okres co najmniej 

pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego w 

przypadku dużych przedsiębiorstw lub trzech lat w przypadku MŚP;  

(b) dzierżawa/najem instalacji lub maszyn musi mieć formę leasingu finansowego 

i obejmować obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu 

umowy. 

W przypadku przejęcia aktywów zakładu w rozumieniu pkt 40 załącznika I 

uwzględniane są wyłącznie koszty zakupu aktywów od osób trzecich niemających 

powiązań z nabywcą. Transakcja musi być przeprowadzona na warunkach 

rynkowych. Jeżeli pomoc na zakup aktywów przyznano przed ich zakupem, koszt 

tych aktywów odlicza się od kosztów kwalifikowalnych związanych z przejęciem 

zakładu. W przypadku przekazania małego przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego 

właściciela (pierwotnych właścicieli) lub byłym pracownikom warunek nabycia 

aktywów od stron trzecich niemających powiązań z nabywcą nie ma zastosowania. 

Nabycie udziałów/akcji nie stanowi inwestycji początkowej.  

7. W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty 

kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z 

działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzednich trzech lat obrotowych. 

W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty 

kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie 

wykorzystywanych aktywów odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym 

rozpoczęcie prac.  

8. Wartości niematerialne i prawne muszą spełniać następujące warunki:  

a) korzysta się z nich wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;  

b) muszą podlegać amortyzacji;  

c) nabywane są na warunkach rynkowych od stron trzecich niepowiązanych z 

nabywcą; oraz  

d) muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i 

muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co 

najmniej pięć lat lub trzy lata w przypadku MŚP;  

e) w przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i 

prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50 % całkowitych 

kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.  

9. Jeżeli koszty kwalifikowalne oblicza się w odniesieniu do szacunkowych kosztów 

płacy, o których mowa w ust. 4 lit. b) niniejszego artykułu, muszą być spełnione 

następujące warunki: 

a) projekt inwestycyjny prowadzi do wzrostu netto liczby pracowników w danym 

zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy; od liczby 

utworzonych miejsc pracy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w 

tym samym okresie; 
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b) wszystkie stanowiska zostają obsadzone w ciągu trzech lat od zakończenia 

prac; oraz 

c) każde miejsce pracy utworzone dzięki inwestycji jest utrzymane na danym 

obszarze przez okres pięciu lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 

trzech lat w przypadku MŚP. 

10. Pomoc regionalna na rzecz rozwoju sieci szerokopasmowej musi spełniać 

następujące warunki:  

a) pomoc przyznaje się wyłącznie obszarom, na których sieć tego rodzaju 

(podstawowa sieć szerokopasmowa lub sieć NGA) nie istnieje i 

najprawdopodobniej nie zostanie założona na zasadach komercyjnych w ciągu 

trzech lat od daty wydania decyzji o przyznaniu pomocy; oraz 

b) dotowany operator sieci oferuje aktywny i pasywny dostęp hurtowy na 

sprawiedliwych i niedyskryminacyjnych warunkach, z możliwością 

skutecznego i pełnego dostępu w przypadku sieci NGA; oraz 

c) pomoc jest przyznawana na podstawie konkurencyjnej procedury wyboru.  

Pomoc regionalną na infrastrukturę naukowo-badawczą przyznaje się wyłącznie 

jeżeli przyznanie pomocy jest uzależnione od udostępnienia przedmiotowej 

infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach.  

11. Intensywność pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto nie przekracza 

maksymalnej intensywności pomocy określonej w mapie pomocy regionalnej i 

obowiązującej w dniu przyznania pomocy na danym obszarze. Jeżeli intensywność 

pomocy oblicza się na podstawie ust. 4 lit. c) niniejszego artykułu, maksymalna 

intensywność pomocy nie przekracza najbardziej korzystnej kwoty wynikającej z 

zastosowania tej intensywności na podstawie kosztów inwestycji lub kosztów płacy. 

W przypadku dużych projektów inwestycyjnych pomoc nie przekracza dostosowanej 

kwoty pomocy obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I pkt 35. 

12. Każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta (na 

poziomie grupy) w okresie trzech lat od daty rozpoczęcia prac nad inną inwestycją 

objętą pomocą w tym samym regionie NUTS 3 uznaje się za część jednostkowego 

projektu inwestycyjnego. Jeżeli taki jednostkowy projekt inwestycyjny jest dużym 

projektem inwestycyjnym, łączna pomoc na jednostkowy projekt inwestycyjny nie 

przekracza maksymalnej pomocy dla dużych projektów inwestycyjnych. 

13. Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % 

kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych 

źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia 

finansowego. Jeżeli jednak maksymalna intensywność pomocy dla inwestycji MŚP 

w regionie najbardziej oddalonym przekracza 75 %, to wkład finansowy beneficjenta 

może zostać zmniejszony o tyle punktów procentowych, o ile intensywność pomocy 

przekracza 75 %. 

14. W przypadku inwestycji początkowej związanej z projektami w ramach Europejskiej 

współpracy terytorialnej wchodzącymi w zakres rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” [wniosek Komisji COM(2011)611 EFRR/EWT] 

intensywność pomocy obszaru, na którym znajduje się dana inwestycja początkowa, 

ma zastosowanie do wszystkich beneficjentów uczestniczących w danym projekcie. 



PL 37   PL 

Jeżeli inwestycja początkowa mieści się na dwóch lub większej liczbie obszarów 

objętych pomocą, zastosowanie ma maksymalna intensywność pomocy odnosząca 

się do tego obszaru objętego pomocą, na którym poniesiono najwięcej kosztów 

kwalifikowalnych. Na obszarach objętych pomocą kwalifikujących się do pomocy 

zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu przepis ten stosuje się dużych 

przedsiębiorstw, wyłącznie jeżeli inwestycja początkowa dotyczy nowej działalności 

gospodarczej. 

Artykuł 15 

Regionalna pomoc operacyjna 

1. Programy regionalnej pomocy operacyjnej w regionach najbardziej oddalonych lub 

na obszarach słabo zaludnionych
31

 są zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu 

art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 

ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w tymże artykule i w 

rozdziale I. 

2. Regionalne programy pomocy operacyjnej pokrywają: 

a) dodatkowe koszty transportu towarów, które zostały wyprodukowane na 

obszarach kwalifikujących się do pomocy operacyjnej, na następujących 

warunkach: 

 beneficjenci prowadzą działalność produkcyjną na tych obszarach, 

 pomoc z góry obiektywnie obliczono na podstawie ustalonej kwoty lub 

wskaźnika na tonokilometr lub innej odpowiedniej jednostki, 

 dodatkowe koszty transportu obliczono na podstawie przejazdu wyrobów 

wyprodukowanych na obszarze kwalifikującym się z miejsca 

pochodzenia do miejsca przeznaczenia w danym państwie członkowskim 

za pomocą środka transportu, którego koszt jest dla beneficjenta 

najniższy, z uwzględnieniem zewnętrznych kosztów związanych z 

ochroną środowiska, 

 w przypadku regionów najbardziej oddalonych kwalifikowalne 

dodatkowe koszty transportu mogą obejmować koszty transportu 

produktów podstawowych, surowców lub produktów pośrednich z 

miejsca produkcji do miejsca na obszarach najbardziej oddalonych, w 

którym są dalej przetwarzane; 

b) dodatkowe koszty operacyjne inne niż koszty transportu ponoszone w 

regionach najbardziej oddalonych bezpośrednio wskutek jednego lub kilku 

stałych ograniczeń, o których mowa w art. 349 TFUE, pod warunkiem że:  

 beneficjenci prowadzą działalność w regionie najbardziej oddalonym,  

 roczna kwota pomocy przypadająca na beneficjenta nie przekracza 

najniższej z następujących kwot: 

– 15 % wartości dodanej brutto wytworzonej w ciągu roku przez 

beneficjenta w danym regionie najbardziej oddalonym, 

                                                 
31 Oznaczonych przez państwo członkowskie na krajowej mapie pomocy regionalnej zgodnie z pkt 161 

wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1. 
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– 25 % rocznych kosztów pracy poniesionych przez beneficjenta w 

danym regionie najbardziej oddalonym. 

3. Intensywność pomocy nie przekracza 100 % kwalifikowalnych kosztów 

dodatkowych, o których mowa w niniejszym artykule. 

Podsekcja B – Pomoc na rzecz rozwoju obszarów miejskich 

Artykuł 16 

Pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich  

1. Pomoc na rzecz rozwoju obszarów miejskich jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w 

rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Aby kwalifikować się do pomocy na mocy niniejszego artykułu, projekty na rzecz 

rozwoju obszarów miejskich muszą spełniać następujące kryteria: 

a) są wdrażane poprzez fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich na 

obszarach objętych pomocą; 

b) są współfinansowane przez fundusze strukturalne i inwestycyjne UE; 

c) promują wdrożenie zintegrowanego podejścia do zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich. 

3. Łączna inwestycja w projekt na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach środka 

pomocy na rzecz rozwoju obszarów miejskich nie przekracza [20] mln EUR. 

4. Za koszty kwalifikowalne uznaje się łączne koszty projektu na rzecz rozwoju 

obszarów miejskich w zakresie, w jakim są one zgodne z art. 1 [rozporządzenia w 

sprawie wspólnych przepisów]. 

5. Pomoc na rzecz rozwoju obszarów miejskich przyznawana przez fundusz na rzecz 

rozwoju obszarów miejskich kwalifikowalnym projektom na rzecz rozwoju 

obszarów miejskich może przybierać formę kapitału własnego, quasi-kapitału 

własnego, pożyczek, gwarancji lub połączenia tych rozwiązań. 

6. Pomoc na rzecz rozwoju obszarów miejskich służy pozyskaniu dodatkowych 

inwestycji od inwestorów prywatnych na szczeblu funduszy na rzecz rozwoju 

obszarów miejskich lub projektów na rzecz rozwoju obszarów miejskich, tak aby 

osiągnąć łączną kwotę wynoszącą co najmniej 30 % łącznego finansowania 

przyznanego projektowi na rzecz rozwoju obszarów miejskich.  

7. Inwestorzy publiczni i prywatni mogą wnieść wkład pieniężny lub niepieniężny lub 

ich połączenie na wdrożenie projektu na rzecz rozwoju obszarów miejskich. Wkład 

niepieniężny uwzględnia się według jego wartości rynkowej potwierdzonej przez 

niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub uprawniony organ urzędowy.  

8. Fundusz na rzecz rozwoju obszarów miejskich zapewnia spełnienie następujących 

warunków: 

a) zarządzających funduszem na rzecz rozwoju obszarów miejskich wybiera się w 

drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury zgodnej z 

obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi. W szczególności nie 

różnicuje się zarządzających funduszem na rzecz rozwoju obszarów miejskich 

ze względu na miejsce prowadzenia ich działalności lub rejestracji w 
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dowolnym państwie członkowskim. Od zarządzających funduszem na rzecz 

rozwoju obszarów miejskich można wymagać spełnienia z góry określonych 

kryteriów obiektywnie uzasadnionych charakterem inwestycji; 

b) inwestorów prywatnych wybiera się w drodze otwartego, przejrzystego i 

niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert zgodnego z 

obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi i mającego na celu 

ustanowienie odpowiednich mechanizmów podziału zysków i ryzyka, przy 

czym należy stosować raczej asymetryczny podział zysku aniżeli ochronę 

przed spadkiem wartości. Jeżeli inwestorów prywatnych nie wybrano w drodze 

takiego zaproszenia do składania ofert, godziwą stopę zwrotu dla inwestorów 

prywatnych określa niezależny ekspert wybrany w drodze otwartego, 

przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert; 

c) w przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorami publicznymi 

a prywatnymi pierwsza strata pokrywana przez inwestora publicznego jest 

ograniczona do [25 %] łącznej wartości jego inwestycji; 

d) w przypadku gwarancji dla inwestorów prywatnych w projektach na rzecz 

rozwoju obszarów miejskich stopa gwarancji jest ograniczona do [80] %, a 

łączne straty pokrywane przez państwo członkowskie są ograniczone do [25] 

% gwarantowanego portfela bazowego; 

e) inwestorzy mogą być reprezentowani w organach zarządzających funduszem 

na rzecz rozwoju obszarów miejskich takich jak rada nadzorcza lub komitet 

doradczy; 

f) fundusz na rzecz rozwoju obszarów miejskich powołano zgodnie z 

obowiązującym prawem i przeprowadzono procedurę due diligence w celu 

zapewnienia ekonomicznie opłacalnej strategii inwestycyjnej. 

9. Zarządzanie funduszami na rzecz rozwoju obszarów miejskich odbywa się na 

zasadach komercyjnych i zapewnia ekonomiczną motywację decyzji o finansowaniu. 

Uznaje się, że ma to miejsce, jeżeli zarządzający rozwojem obszarów miejskich 

spełniają następujące warunki: 

a) zarządzający funduszem na rzecz rozwoju obszarów miejskich są zobowiązani 

na mocy prawa lub umowy do działania z należytą starannością 

charakteryzującą profesjonalnego zarządcę, w dobrej wierze oraz unikając 

konfliktu interesów; zastosowanie mają najlepsze praktyki i nadzór 

regulacyjny;  

b) wynagrodzenie zarządzających funduszem na rzecz rozwoju obszarów 

miejskich jest zgodne z praktykami rynkowymi. Wymóg ten uznaje się za 

spełniony, jeśli zarządzający jest wybierany w drodze otwartego, przejrzystego 

i niedyskryminującego zaproszenia do składania wniosków, opartego na 

obiektywnych kryteriach związanych z doświadczeniem, wiedzą fachową oraz 

potencjałem operacyjnym i finansowym;  

c) zarządzający funduszem na rzecz rozwoju obszarów miejskich otrzymują 

wynagrodzenie powiązane z uzyskanymi wynikami lub przejmują część 

związanego z inwestycją ryzyka poprzez współinwestowanie środków 

własnych, tak aby zapewnić, że interesy zarządzających są trwale powiązane z 

interesami inwestora publicznego;  
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d) zarządzający funduszem na rzecz rozwoju obszarów miejskich określają 

strategię inwestycyjną, kryteria oraz proponowane ramy czasowe inwestycji w 

projekty rozwoju obszarów miejskich, określając z góry oczekiwany poziom 

rentowności i wpływ projektów na rozwój obszarów miejskich;  

e) dla każdego projektu na rzecz rozwoju obszarów miejskich istnieje jasna i 

realistyczna strategia wyjścia. 

10. Środek pomocy na rzecz rozwoju obszarów miejskich obejmujący udzielenie 

projektom na rzecz rozwoju obszarów miejskich pożyczek lub gwarancji musi 

spełniać następujące wymogi: 

a) w przypadku pożyczek: przy obliczaniu maksymalnej kwoty inwestycji dla 

celów ust. 3 niniejszego artykułu uwzględnia się nominalną kwotę pożyczki; 

b) w przypadku gwarancji: przy obliczaniu maksymalnej kwoty inwestycji dla 

celów ust. 3 niniejszego artykułu uwzględnia się nominalną kwotę bazowej 

inwestycji podlegającej zwrotowi. Bezpłatnie można udzielić jedynie 

gwarancji obejmującej oczekiwane straty gwarantowanego portfela bazowego. 

Jeżeli gwarancja obejmuje również nieoczekiwane straty, fundusz na rzecz 

rozwoju obszarów miejskich płaci od części gwarancji obejmującej 

nieoczekiwane straty prowizję gwarancyjną na warunkach rynkowych. 

SEKCJA 2 – POMOC DLA MŚP 

Artykuł 17 

Pomoc inwestycyjna dla MŚP 

1. Pomoc inwestycyjna dla MŚP prowadzących działalność na terytorium Unii 

Europejskiej oraz poza UE jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 

107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 

ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w 

rozdziale I. 

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się: 

a) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i 

prawne; lub 

b) szacunkowe koszty płacy za okres dwóch lat w odniesieniu do miejsc pracy 

powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego. 

3. Aby koszt inwestycji został uznany za kwalifikowalny do celów niniejszego 

rozporządzenia, inwestycja musi obejmować: 

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 

związane z założeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, 

dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych 

dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 

produkcyjnego istniejącego zakładu; lub 

b) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został 

zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym 

aktywa nabywane są od stron trzecich niemających powiązań z nabywcą. 

Transakcja musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych. 
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W przypadku przekazania małego przedsiębiorstwa rodzinie pierwotnego właściciela 

(pierwotnych właścicieli) lub byłym pracownikom warunek nabycia aktywów od 

stron trzecich niemających powiązań z nabywcą nie ma zastosowania. Samo nabycie 

akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie jest uważane za inwestycję. 

4. Wartości niematerialne i prawne muszą spełniać następujące warunki: 

a) korzysta się z nich wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc; oraz  

b) są uznawane za aktywa podlegające amortyzacji; oraz 

c) są nabywane na warunkach rynkowych od stron trzecich niepowiązanych z 

nabywcą; oraz 

d) wchodzą w skład aktywów przedsiębiorstwa przez okres co najmniej trzech lat.  

5. Miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego 

muszą spełniać następujące warunki: 

a) miejsca pracy powstają w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji; 

b) projekt inwestycyjny prowadzi do wzrostu netto liczby zatrudnionych w danej 

jednostce w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy; 

c) powstałe miejsca pracy są utrzymane przez minimalny okres trzech lat od daty 

pierwszego obsadzenia danego stanowiska. 

6. Intensywność pomocy nie przekracza: 

a) 20 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku małych przedsiębiorstw; 

b) 10 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.  

Artykuł 18 

Pomoc na udział MŚP w targach 

1. Pomoc na udział MŚP w targach jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu 

art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 

ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w 

rozdziale I. 

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska 

wystawowego podczas pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach 

lub danej wystawie. 

3. Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

Artykuł 19 

Pomoc dla MŚP na koszty współpracy związane z projektami w ramach Europejskiej 

współpracy terytorialnej  

1. Pomoc na koszty współpracy ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach w 

ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętych rozporządzeniem 

[COM(2011)611 EFRR/EWT] jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu 

art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 

ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w 

rozdziale I. 

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się: 
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a) koszty współpracy organizacyjnej, w tym koszty personelu i biur w zakresie, w 

jakim są one powiązane z projektem współpracy; 

b) koszty usług doradczych i usług wsparcia związanych ze współpracą i 

wykonanych przez zewnętrznych konsultantów i usługodawców; 

c) koszty podróży, sprzętu i wydatki inwestycyjne bezpośrednio związane z 

projektem, amortyzacja narzędzi i sprzętu w zakresie, w jakim są 

wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu. 

3. Usługi, o których mowa w ust. 2 lit. b) powyżej, nie mają charakteru ciągłego ani 

okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi 

przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne 

usługi prawnicze lub reklama. 

4. Kwota pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

SEKCJA 3 – POMOC NA DOSTĘP MŚP DO FINANSOWANIA 

Artykuł 20 

Pomoc na finansowanie ryzyka 

1. Programy pomocy na finansowanie ryzyka na rzecz MŚP są zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Na poziomie pośredników finansowych pomoc na finansowanie ryzyka na rzecz 

niezależnych inwestorów prywatnych może przybrać formę: 

a) kapitału własnego lub quasi-kapitału własnego lub środków finansowych, 

przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka 

bezpośrednio lub pośrednio kwalifikowalnym przedsiębiorstwom; lub 

b) pożyczek, przeznaczonych na zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania 

ryzyka bezpośrednio lub pośrednio kwalifikowalnym przedsiębiorstwom; lub  

c) gwarancji, przeznaczonych na pokrycie strat z inwestycji w zakresie 

finansowania ryzyka, udzielanych bezpośrednio lub pośrednio 

kwalifikowalnym przedsiębiorstwom. 

3. Na poziomie niezależnych inwestorów prywatnych pomoc na finansowanie ryzyka 

może przybierać formy wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu lub formę 

bodźców podatkowych, o ile inwestorzy prywatni są osobami fizycznymi 

zapewniającymi finansowanie ryzyka bezpośrednio lub pośrednio kwalifikowalnym 

przedsiębiorstwom.  

4. Na poziomie kwalifikowalnych przedsiębiorstw pomoc na finansowanie ryzyka 

może przybierać formę inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych, pożyczek, 

gwarancji lub kombinacji tych rozwiązań.  

5. Za przedsiębiorstwa kwalifikowalne uznaje się przedsiębiorstwa, które w momencie 

rozpoczęcia początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka są MŚP 

nienotowanymi na giełdzie i spełniają jeden z następujących warunków: 

a) nie prowadzą działalności na żadnym rynku;  
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b) prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej 

komercyjnej sprzedaży;  

c) potrzebują początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, która – w 

oparciu o biznesplan przygotowany w celu wejścia na nowy rynek produktowy 

lub geograficzny – przekracza 50 % ich średnich rocznych obrotów w 

poprzednich 5 latach. 

6. Pomoc na finansowanie ryzyka może też obejmować inwestycje kontynuacyjne 

dokonane w kwalifikowalnych przedsiębiorstwach, w tym po upłynięciu 

siedmioletniego okresu, o którym mowa w ust. 5 lit. b) niniejszego artykułu, jeżeli 

spełnione są łącznie następujące warunki:  

a) nie przekroczono łącznej kwoty finansowania ryzyka określonej w ust. 9;  

b) inwestycje kontynuacyjne przewidziano w początkowym biznesplanie; 

c) przedsiębiorstwo otrzymujące inwestycje kontynuacyjne nie stało się 

powiązane, w rozumieniu art. 3 załącznika II, z innym przedsiębiorstwem, 

innym niż pośrednik finansowy lub niezależny inwestor prywatny 

dostarczający finansowanie ryzyka w ramach środka, chyba że nowy podmiot 

spełnia warunki określone w definicji MŚP w rozumieniu załącznika II. 

7. W przypadku inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych w kwalifikowalnych 

przedsiębiorstwach środek finansowania ryzyka może dostarczać wsparcia na 

refinansowanie tylko wtedy, gdy refinansowanie jest połączone z nowym kapitałem 

odpowiadającym co najmniej [50] % każdej rundy inwestycji w przedsiębiorstwach 

kwalifikowalnych.  

8. W przypadku inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych wchodzących w zakres 

ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu na cele zarządzania płynnością można wykorzystać 

nie więcej niż 30 % łącznej wartości wpłat na poczet kapitału i niewniesionego 

kapitału zadeklarowanego pośrednika finansowego. 

9. Łączna kwota finansowania ryzyka, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, nie 

przekracza 15 mln EUR na kwalifikowalne przedsiębiorstwo w ramach dowolnego 

środka finansowania ryzyka.  

10. W przypadku środków finansowania ryzyka zapewniających inwestycje kapitałowe, 

quasi-kapitałowe i pożyczkowe kwalifikowalnym przedsiębiorstwom środek 

finansowania ryzyka musi służyć pozyskaniu dodatkowego finansowania od 

niezależnych inwestorów prywatnych na poziomie pośredników finansowych lub 

kwalifikowalnych przedsiębiorstw, tak aby osiągnąć łączną stopę udziału 

prywatnego na następujących minimalnych poziomach: 

a) [10 %] finansowania ryzyka przyznanego kwalifikowalnym przedsiębiorstwom 

przed dokonaniem przez nie pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym 

rynku; 

b) [40 %] finansowania ryzyka przyznanego kwalifikowalnym 

przedsiębiorstwom, o których mowa w ust. 5 lit. b) niniejszego artykułu; 

c) [60 %] finansowania ryzyka na inwestycje przyznanego kwalifikowalnym 

przedsiębiorstwom, o których mowa w ust. 5 lit. c) niniejszego artykułu, oraz 

na inwestycje kontynuacyjne w kwalifikowalnych przedsiębiorstwach po 

upłynięciu siedmioletniego okresu, o którym mowa w ust. 5 lit. b) niniejszego 

artykułu. 
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11. Jeżeli środek finansowania ryzyka opracowano tak, aby obejmował kwalifikowalne 

przedsiębiorstwa na różnych etapach rozwoju, o których mowa w ust. 10 lit. a)-c) 

niniejszego artykułu, to środek musi osiągnąć łączną stopę udziału prywatnego 

stanowiącą co najmniej: 

a) 40 %, jeżeli portfel bazowy obejmuje inwestycje w przedsiębiorstwa, o których 

mowa w ust. 10 lit. a) niniejszego artykułu; lub  

b) średnią ważoną będącą wynikiem zastosowania do poszczególnych inwestycji 

w portfelu bazowym minimalnych stóp udziału, o których mowa w ust. 10 lit. 

a)-c) niniejszego artykułu.  

12. W ramach środka finansowania ryzyka nie wprowadza się rozróżnienia na 

pośredników finansowych ze względu na miejsce prowadzenia przez nich 

działalności lub rejestracji w którymkolwiek państwie członkowskim. Od 

pośredników finansowych można wymagać spełnienia z góry określonych kryteriów 

obiektywnie uzasadnionych charakterem inwestycji.  

13. Środek finansowania ryzyka musi spełniać następujące warunki:  

a) wdraża go jeden lub większa liczba pośredników finansowych. Warunek ten 

nie dotyczy zachęt podatkowych dla inwestorów prywatnych dotyczących 

inwestycji bezpośrednich w kwalifikowalne przedsiębiorstwa; 

b) pośredników finansowych oraz inwestorów lub zarządzających funduszem 

wybiera się w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego 

zaproszenia do składania ofert, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami unijnymi i krajowymi i mającego na celu ustanowienie 

odpowiednich mechanizmów podziału zysków i ryzyka, przy czym – w 

przypadku inwestycji innych niż gwarancje – należy stosować raczej 

asymetryczny podział zysku aniżeli ochronę przed spadkiem wartości;  

c) w przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorami publicznymi 

a prywatnymi pierwsza strata pokrywana przez inwestora publicznego jest 

ograniczona do [25 %] łącznej wartości inwestycji; 

d) w przypadku gwarancji wchodzących w zakres w ust. 2 lit. c) stopa gwarancji 

jest ograniczona do [80] %, a łączne straty pokrywane przez państwo 

członkowskie są ograniczone do [25] % gwarantowanego portfela bazowego. 

Bezpłatnie można udzielić jedynie gwarancji obejmującej oczekiwane straty 

gwarantowanego portfela bazowego. Jeżeli gwarancja obejmuje również 

nieoczekiwane straty, pośrednik finansowy płaci od części gwarancji 

obejmującej nieoczekiwane straty prowizję gwarancyjną na warunkach 

rynkowych.  

14. Aby zapewnić ekonomiczną motywację decyzji o finansowaniu, spełnione muszą 

zostać następujące warunki: 

a) pośrednika finansowego powołano zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami i przeprowadzono procedurę due diligence w celu zapewnienia 

ekonomicznie opłacalnej strategii inwestycyjnej, w tym odpowiedniej strategii 

dywersyfikacji ryzyka mającej na celu osiągnięcie efektywności ekonomicznej 

i skali efektywności pod względem wielkości i zasięgu terytorialnego portfela 

inwestycji; oraz 

b) finansowanie ryzyka udzielane kwalifikowalnym przedsiębiorstwom opiera się 

na racjonalnym biznesplanie zawierającym szczegółowe informacje na temat 
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produktu, sprzedaży i zmian rentowności, określającym z góry oczekiwany 

poziom rentowności inwestycji; oraz 

c) dla każdej inwestycji kapitałowej i quasi-kapitałowej istnieje jasna i 

realistyczna strategia wyjścia. 

15. Pośrednikami finansowymi zarządza się na zasadach komercyjnych. Wymóg ten 

uznaje się za spełniony, jeżeli pośrednik finansowy oraz – w zależności od rodzaju 

środka finansowania ryzyka – zarządzający funduszem spełniają następujące 

warunki: 

a) są oni zobowiązani na mocy prawa lub umowy do działania z należytą 

starannością charakteryzującą profesjonalnego zarządcę, w dobrej wierze oraz 

unikając konfliktu interesów; zastosowanie mają najlepsze praktyki i nadzór 

regulacyjny;  

b) ich wynagrodzenie jest zgodne z praktykami rynkowymi. Wymóg ten uznaje 

się za spełniony, jeśli zarządzający lub pośrednik finansowy jest wybierany w 

drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do 

składania wniosków, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z 

doświadczeniem, wiedzą fachową oraz potencjałem operacyjnym i 

finansowym;  

c) otrzymują oni wynagrodzenie powiązane z uzyskanymi wynikami lub 

przejmują część ryzyka związanego z inwestycją ryzyka poprzez 

współinwestowanie środków własnych, tak aby zapewnić, że interesy 

zarządzających są trwale powiązane z interesami inwestora publicznego;  

d) określają oni strategię inwestycyjną, kryteria i proponowane ramy czasowe 

inwestycji;  

e) inwestorzy mogą być reprezentowani w organach zarządzających funduszem 

inwestycyjnym takich jak rada nadzorcza lub komitet doradczy. 

16. Środek finansowania ryzyka, w ramach którego kwalifikowalnym 

przedsiębiorstwom udzielane są gwarancje lub pożyczki, musi spełniać następujące 

warunki:  

a) w wyniku środka pośrednik finansowy podejmuje inwestycje, które bez udziału 

pomocy nie zostałyby przeprowadzone albo zostałyby przeprowadzone w 

ograniczonym lub innym zakresie. Pośrednik finansowy jest w stanie wykazać, 

iż posiada mechanizm zapewniający, że wszelkie korzyści są w jak 

największym stopniu przekazywane beneficjentom końcowym w formie 

wyższego finansowania, bardziej ryzykownych portfeli, niższych wymogów 

dotyczących zabezpieczenia, niższych premii gwarancyjnych lub niższych stóp 

oprocentowania; 

b) w przypadku pożyczek: nominalną kwotę pożyczki uwzględnia się przy 

obliczaniu maksymalnej kwoty inwestycji dla celów ust. 9 niniejszego 

artykułu; 

c) w przypadku gwarancji: nominalną kwotę bazowej pożyczki objętej gwarancją 

uwzględnia się przy obliczaniu maksymalnej kwoty inwestycji dla celów ust. 9 

niniejszego artykułu. Gwarancja nie przekracza 80 % pożyczki bazowej. 

17. Państwo członkowskie może powierzyć wdrożenie środka finansowania ryzyka 

podmiotowi, któremu powierza się wdrożenie środka.  
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18. Pomoc na finansowanie ryzyka na rzecz MŚP, która nie spełnia warunków 

określonych w ust. 5, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 

3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 

Traktatu, jeżeli: 

a) na poziomie MŚP, pomoc spełnia warunki określone w rozporządzeniu 

[zastępującym rozporządzenie (WE) nr 1998/2006]; oraz 

b) spełnione są wszystkie warunki określone w niniejszym artykule z wyjątkiem 

warunków określonych w ust. 5, 6, 9, 10 i 11; oraz  

c) w przypadku środków finansowania ryzyka zapewniających inwestycje 

kapitałowe, quasi-kapitałowe i pożyczkowe kwalifikowalnym 

przedsiębiorstwom środek służy pozyskaniu dodatkowego finansowania od 

niezależnych inwestorów prywatnych na poziomie pośredników finansowych 

lub MŚP, tak aby osiągnąć łączną stopę udziału prywatnego wynoszącą co 

najmniej [60 %] finansowania ryzyka udzielonego MŚP. 

Artykuł 21 

Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność 

1. Programy pomocy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność są zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Za przedsiębiorstwa kwalifikowalne uznaje się przedsiębiorstwa nienotowane na 

giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały jeszcze podziału 

zysków i nie zostały utworzone przez połączenie oraz które są: 

a) małymi przedsiębiorstwami; lub 

b) małymi innowacyjnymi przedsiębiorstwami w rozumieniu niniejszego 

rozporządzenia. 

3. Pomoc na rozpoczęcie działalności przyjmuje postać: 

a) pożyczek o stopach oprocentowania niezgodnych z warunkami rynkowymi, 

udzielonych na okres 10 lat, których maksymalna kwota nominalna wynosi [1] 

mln EUR lub [1,5] mln EUR w przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę 

na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 

ust. 3 lit. c) Traktatu, lub [2] mln EUR w przypadku przedsiębiorstw mających 

siedzibę na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w 

art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu. W przypadku pożyczek udzielonych na okres od 

5 do 10 lat maksymalną kwotę można dostosować, mnożąc powyższe kwoty 

przez iloraz 10 lat i okresu, na który udzielono danej pożyczki. W przypadku 

pożyczek udzielonych na mniej niż 5 lat maksymalna kwota wynosi tyle samo, 

co w przypadku pożyczek udzielonych na okres 5 lat; 

b) gwarancji o prowizjach niezgodnych z warunkami rynkowymi, udzielonych na 

okres 10 lat, w których maksymalna kwota nominalna gwarantowanej pożyczki 

bazowej wynosi [1,5] mln EUR lub [2,25] mln EUR w przypadku 

przedsiębiorstw mających siedzibę na obszarach objętych pomocą, które 

spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu, lub [3] mln EUR 

w przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę na obszarach objętych 

pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu. W 
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przypadku gwarancji udzielonych na okres od 5 do 10 lat maksymalną kwotę 

gwarantowanej pożyczki można dostosować, mnożąc powyższe kwoty przez 

iloraz 10 lat i okresu, na który udzielono danej gwarancji. W przypadku 

gwarancji udzielonych na mniej niż 5 lat maksymalna kwota wynosi tyle samo, 

co w przypadku gwarancji udzielonych na okres 5 lat. Gwarancja nie powinna 

przekraczać 80 % pożyczki bazowej;  

c) dotacji, w tym inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, zmniejszenia 

stóp oprocentowania lub prowizji gwarancyjnych w wysokości do [0,4] mln 

EUR ekwiwalentu dotacji brutto lub [0,6] mln EUR w przypadku 

przedsiębiorstw mających siedzibę na obszarach objętych pomocą, które 

spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu, lub [0,8] mln 

EUR w przypadku przedsiębiorstw mających siedzibę na obszarach objętych 

pomocą, które spełniają warunki określone art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu.  

4. Beneficjent może otrzymywać wsparcie z kilku instrumentów pomocy 

wymienionych w ust. 3 lit. a)-c) niniejszego artykułu, jeżeli odsetek kwoty 

przyznanej w ramach jednego instrumentu pomocy, obliczony na postawie 

maksymalnych kwot pomocy dozwolonych w ramach danego instrumentu, jest 

uwzględniany do określenia pozostałego odsetka maksymalnej kwoty pomocy 

dozwolonej w ramach innych instrumentów wchodzących w skład takiego 

połączenia instrumentów.  

5. W przypadku małych innowacyjnych przedsiębiorstw określone w ust. 3 kwoty 

maksymalne mogą zostać podwojone. 

Artykuł 22 

Pomoc na rzecz alternatywnych platform obrotu specjalizujących się w MŚP 

1. Pomoc na rzecz alternatywnych platform obrotu specjalizujących się w MŚP jest 

zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z 

wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są 

warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Jeżeli podmiotem prowadzącym platformę jest małe przedsiębiorstwo, środek 

pomocy może mieć postać pomocy na rozpoczęcie działalności dla podmiotu 

prowadzącego platformę, w związku z czym zastosowanie mają warunki określone w 

art. 21.  

Środek pomocy może przybrać formę bodźców podatkowych dla niezależnych 

inwestorów prywatnych będących osobami fizycznymi, które to bodźce dotyczą 

inwestycji w zakresie finansowania ryzyka poczynionych za pomocą alternatywnych 

platform obrotu w przedsiębiorstwa kwalifikowalne na mocy warunków określonych 

w art. 20. 

Artykuł 23 

Pomoc na koszty rozpoznania 

1. Pomoc na pokrycie części kosztów rozpoznania jest zgodna z rynkiem wewnętrznym 

w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Intensywność pomocy nie przekracza [50] % kosztów kwalifikowalnych. 
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3. Kosztami kwalifikowalnym są koszty wstępnego rozpoznania i formalnej procedury 

due diligence podjętych przez zarządzających pośrednikami finansowymi lub przez 

inwestorów w celu identyfikacji przedsiębiorstw kwalifikowalnych zgodnie z art. 20 

i 21. 

4. Pomoc może być udzielana w formie dotacji. 

SEKCJA 4 – POMOC NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I 

INNOWACYJNĄ 

Artykuł 24 

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe 

1. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w 

rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Część projektu badawczo-rozwojowego objęta pomocą w pełni należy do co 

najmniej jednej z następujących kategorii: 

a) badania podstawowe; 

b) badania przemysłowe; 

c) eksperymentalne prace rozwojowe; 

d) studium wykonalności. 

3. Koszty kwalifikowalne przypisuje się do konkretnej kategorii działalności 

badawczo-rozwojowej; obejmują one: 

a) koszty personelu (badaczy, techników i pozostałych pracowników 

pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie); 

b) koszty aparatury, sprzętu, budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w 

jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;  

c) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i 

patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej 

przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty 

doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby 

projektu; 

d) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów i 

podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. 

4. Jeżeli projekt objęty pomocą prowadzi do powstania prototypów lub projektów 

pilotażowych, które mogą mieć zastosowanie komercyjne, przychody netto 

bezpośrednio związane z ich późniejszym wykorzystaniem do celów komercyjnych 

w ciągu pięciu lat od zakończenia projektu należy odliczyć od kosztów 

kwalifikowalnych. Odliczenie może mieć miejsce albo ex ante, poprzez 

uwzględnienie zdyskontowanej wartości przychodów netto, jakich zasadnie można 

oczekiwać w dniu przyznania pomocy, albo ex post, poprzez wycofanie 

zdyskontowanej wartości faktycznej kwoty przychodów netto uzyskanych przez 

beneficjenta pomocy w ciągu tych pięciu lat. 
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5. Za koszty kwalifikowalne w przypadku studium wykonalności uznaje się koszty jego 

realizacji. 

6. Intensywność pomocy dla poszczególnych beneficjentów nie przekracza: 

a) 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych; 

b) [50] % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych; 

c) [25] % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac 

rozwojowych; 

d) [50] % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studium wykonalności. 

7. Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych w 

następujący sposób: 

a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 

punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw; 

b) o 15 punktów procentowych, jeżeli: 

(i) projekt obejmuje skuteczną współpracę, a w jego realizację jest 

zaangażowane co najmniej jedno MŚP lub jest on realizowany w co 

najmniej dwóch państwach członkowskich, a żadne pojedyncze 

przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, 

lub zaangażowana jest przynajmniej jedna organizacja badawcza i 

szerząca wiedzę, która ponosi we własnym zakresie lub wraz z innymi 

tego typu organizacjami co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i 

ma prawo do publikowania własnych wyników badań; lub 

(ii) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za 

pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania 

bezpłatnego lub otwartego.  

Artykuł 25 

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę naukowo-badawczą 

1. Pomoc na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury naukowo-badawczej 

prowadzącej działalność gospodarczą jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w 

rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Jeżeli infrastruktura naukowo-badawcza prowadzi zarówno działalność gospodarczą, 

jak i niegospodarczą, ich finansowanie, koszty i dochody należy rozliczać osobno, 

konsekwentnie stosując obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów. 

3. Cena pobierana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury odpowiada cenie 

rynkowej.  

4. Infrastruktura jest dostępna dla szeregu użytkowników, a dostęp do niej jest 

przyznawany na zasadach przejrzystych i niedyskryminacyjnych. 

Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej [30] % kosztów inwestycji w 

infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych 

warunkach, o ile taki dostęp jest proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w 
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koszty inwestycji celem uniknięcia nadmiernej rekompensaty, a ww. warunki są 

udostępniane publicznie.  

5. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub 

wartości niematerialne i prawne.  

6. Intensywność pomocy nie przekracza [50] % kosztów kwalifikowalnych.  

7. Jeżeli infrastruktura naukowo-badawcza otrzymuje finansowanie publiczne zarówno 

na działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą, państwo członkowskie wprowadza 

mechanizm monitorowania i wycofania, aby zapewnić, że w wyniku zwiększenia 

udziału działalności gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w dniu 

przyznania pomocy nie przekroczono obowiązującej maksymalnej intensywności 

pomocy.  

Artykuł 26 

Pomoc dla klastrów innowacyjnych 

1. Pomoc dla klastrów innowacyjnych jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w 

rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Pomocy dla klastrów innowacyjnych udziela się wyłącznie podmiotowi prawnemu 

zarządzającemu klastrem innowacyjnym (organizacją klastrową). 

3. Klaster jest dostępny dla szeregu użytkowników, a dostęp do niego jest przyznawany 

na zasadach przejrzystych i niedyskryminacyjnych.  

4. Opłaty pobierane za korzystanie z zaplecza klastra i za udział w jego działaniach 

odpowiadają cenom rynkowym lub odzwierciedlają koszty.  

5. Pomoc inwestycyjną można przyznać na utworzenie lub modernizację klastra. Za 

koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub 

wartości niematerialne i prawne.  

6. Intensywność pomocy inwestycyjnej dla klastrów innowacyjnych nie przekracza 

[50] % kosztów kwalifikowalnych. 

7. Na prowadzenie działalności klastrów innowacyjnych można udzielić pomocy 

operacyjnej. Jej czas trwania nie przekracza pięciu lat. 

8. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty personelu i koszty administracyjne (w 

tym koszty ogólne) dotyczące: 

a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami 

oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług 

wsparcia dla biznesu; 

b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub 

organizacji oraz zwiększenia widoczność klastra; 

c) zarządzania zapleczem klastra; organizacji programów szkoleniowych, 

warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci 

kontaktów i współpracy transnarodowej. 

9. Intensywność pomocy operacyjnej nie przekracza [50] % całkowitych kosztów 

kwalifikowalnych w okresie pięciu lat. 
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Artykuł 27 

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności 

1. Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności jest zgodna z rynkiem wewnętrznym 

w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się: 

a) koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości 

niematerialnych i prawnych; 

b) koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji 

prowadzącej badania i szerzącej wiedzę bądź z dużego przedsiębiorstwa, który 

to personel zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną na 

nowo utworzonych u beneficjenta pomocy stanowiskach i nie zastępuje innego 

personelu;  

c) koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji. 

3. Intensywność pomocy nie przekracza [50] % kosztów kwalifikowalnych. 

Artykuł 28 

Pomoc na innowacje procesowe lub organizacyjne 

1. Pomoc na innowacje procesowe lub innowacyjne jest zgodna z rynkiem 

wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Duże przedsiębiorstwa kwalifikują się do otrzymania pomocy, jeżeli skutecznie 

współpracują z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a współpracujące MŚP 

ponoszą przynajmniej 30 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych.  

3. Za koszty kwalifikowalne uznaje się:  

a) koszty personelu; 

b) koszty aparatury, sprzętu, budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w 

jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;  

c) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów 

zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła 

zewnętrzne w warunkach pełnej konkurencji; 

d) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów i 

podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizowania 

projektu. 

4. Intensywność pomocy nie przekracza [15] % kosztów kwalifikowalnych w 

przypadku dużych przedsiębiorstw i 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku 

MŚP. 
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Artykuł 29 

Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury 

1. Pomoc na badania i rozwój w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest zgodna z 

rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Projekt badawczo-rozwojowy leży w interesie wszystkich podmiotów działających w 

danym sektorze lub podsektorze. 

3. Przed rozpoczęciem projektu badawczo-rozwojowego publikuje się w internecie 

informacje o zamiarze przeprowadzenia takiego projektu oraz o jego celu. Konieczne 

jest podanie przybliżonej daty uzyskania spodziewanych wyników oraz miejsca ich 

ogłoszenia w internecie, a także oświadczenie, że zostaną one udostępnione 

nieodpłatnie. 

4. Wyniki działalności badawczo-rozwojowej są dostępne w internecie przez okres co 

najmniej 5 lat. Publikacja tych wyników ma miejsce najpóźniej w dniu udostępnienia 

jakiejkolwiek informacji członkom jakiejkolwiek organizacji.  

5. Pomoc przyznaje się bezpośrednio organizacjom prowadzącym badania i szerzącym 

wiedzę; pomoc nie może obejmować bezpośredniego przyznawania pomocy 

niezwiązanej z badaniami przedsiębiorstwom produkującym, przetwarzającym lub 

wprowadzającym do obrotu produkty rybołówstwa i akwakultury. 

6. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty, o których mowa w art. 24 ust. 3. 

7. Intensywność pomocy nie przekracza 100 % kosztów kwalifikowalnych. 

SEKCJA 5 – POMOC SZKOLENIOWA 

Artykuł 30 

Pomoc szkoleniowa 

1. Pomoc szkoleniowa jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 

3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 

Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w 

rozdziale I. 

2. Pomocy nie przyznaje się w przypadku, gdy szkolenie ma na celu zapewnienie 

przestrzegania przez przedsiębiorstwo obowiązkowych norm krajowych w zakresie 

szkoleń.  

3. Za koszty kwalifikowalne uznaje się: 

a) koszty zatrudnienia wykładowców, poniesione za godziny, podczas których 

wykładowca uczestniczy w szkoleniu; 

b) koszty operacyjne wykładowców i uczestników bezpośrednio związane z 

projektem szkoleniowym, takie jak koszty podróży, materiały bezpośrednio 

związane z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w 

jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu szkoleniowego. Do 

kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów zakwaterowania, z 

wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla 

wykładowców będących pracownikami niepełnosprawnymi; 
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c) koszty usług doradczych związanych z projektem szkoleniowym; 

d) jeżeli pomoc przyznano MŚP, koszty zatrudnienia wykładowców i ogólne 

koszty pośrednie (koszty administracyjne, wynajem, koszty ogólne) poniesione 

za godziny, podczas których wykładowca uczestniczy w szkoleniu. 

4. Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

Intensywność pomocy można zwiększyć maksymalnie do 70% kosztów 

kwalifikowalnych w następujący sposób: 

a) o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników 

niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji; 

b) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego 

przedsiębiorstwa i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz 

małego przedsiębiorstwa. 

5. W przypadku pomocy przyznawanej w sektorze transportu morskiego jej 

intensywność może zostać zwiększona do 100 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli 

spełnione są następujące warunki: 

a) uczestnicy szkolenia nie są aktywnymi członkami załogi, lecz dodatkowymi 

członkami załogi; oraz 

b) szkolenie jest prowadzone na podkładzie statków zarejestrowanych w 

rejestrach unijnych. 

SEKCJA 6 – POMOC PRZEZNACZONA NA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 

SZCZEGÓLNIE NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI ORAZ PRACOWNIKÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Artykuł 31 

Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników znajdujących 

się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

1. Programy pomocy na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji są zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 

3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 

Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w 

rozdziale I.  

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty płacy w okresie nie dłuższym niż 12 

miesięcy od dnia rekrutacji pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej 

sytuacji. W przypadku pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji 

za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty płacy za okres nie dłuższy niż 24 

miesiące od dnia rekrutacji. 

3. Jeżeli rekrutacja takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby 

pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie 

12 miesięcy, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów jest 

dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę 

z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu 

pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a 

nie redukcja etatu. 
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4. Z wyjątkiem przypadku zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków 

pracowniczych, pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest 

uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez minimalny okres zatrudnienia 

zgodny z przepisami krajowymi lub porozumieniami zbiorowymi regulującymi 

zawieranie umów o pracę. 

5. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 miesięcy w przypadku pracownika 

znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub 24 miesiące w przypadku 

pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji, to pomoc jest 

proporcjonalnie zmniejszana. 

6. Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

Artykuł 32 

Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników 

niepełnosprawnych 

1. Pomoc na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych jest zgodna z rynkiem 

wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty płacy za cały okres zatrudniania 

pracownika niepełnosprawnego. 

3. Jeżeli rekrutacja takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby 

pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie 

12 miesięcy, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów jest 

dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę 

z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu 

pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a 

nie redukcja etatu. 

4. Z wyjątkiem przypadku zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie obowiązków 

pracowniczych, pracownik niepełnosprawny jest uprawniony do nieprzerwanego 

zatrudnienia przez minimalny okres zatrudnienia zgodny z przepisami krajowymi lub 

porozumieniami zbiorowymi prawnie wiążącymi dla przedsiębiorstwa i regulującymi 

zawieranie umów o pracę. 

5. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż 12 miesięcy, to pomoc jest proporcjonalnie 

zmniejszana.  

6. Intensywność pomocy nie przekracza 75 % kosztów kwalifikowalnych. 

Artykuł 33 

Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników 

niepełnosprawnych 

1. Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem 

pracowników niepełnosprawnych jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu 

art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 
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ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w 

rozdziale I. 

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się: 

a) koszty adaptacji pomieszczeń; 

b) koszty zatrudnienia personelu za czas poświęcony wyłącznie na pomoc 

pracownikom niepełnosprawnym oraz szkolenie tego personelu w zakresie 

wspierania pracowników niepełnosprawnych; 

c) koszty adaptacji lub zakupu sprzętu lub zakupu i autoryzacji oprogramowania 

na użytek pracowników niepełnosprawnych, w tym urządzeń technologii 

wspomagających lub przystosowanych do ich potrzeb, które wykraczają poza 

koszty, jakie poniósłby beneficjent w przypadku zatrudnienia pracowników, 

którzy nie są niepełnosprawni; 

d) koszty bezpośrednio związane z transportem pracowników niepełnosprawnych 

do miejsca pracy i transportem pracowników niepełnosprawnych związanym z 

wykonywaną pracą; 

e) koszty płacy za godziny spędzone przez pracownika niepełnosprawnego na 

rehabilitacji; 

f) w przypadku beneficjenta oferującego zatrudnienie chronione – koszty 

budowy, wyposażenia lub modernizacji jednostek produkcyjnych danego 

przedsiębiorstwa oraz wszelkie koszty administracyjne i koszty transportu 

bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych. 

3. Intensywność pomocy nie przekracza 100 % kosztów kwalifikowalnych. 

SEKCJA 7 - POMOC NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Artykuł 34 

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż 

normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony 

środowiska w przypadku braku norm unijnych 

1. Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm 

surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie 

poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych jest zgodna z 

rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Inwestycja spełnia jeden z następujących warunków: 

a) umożliwia beneficjentowi podniesienie poziomu ochrony środowiska w 

wyniku prowadzonej przez niego działalności poprzez stosowanie norm 

surowszych niż normy unijne, niezależnie od istnienia obowiązujących norm 

krajowych, które są surowsze niż normy unijne; 

b) umożliwia beneficjentowi podniesienie poziomu ochrony środowiska w 

wyniku prowadzonej przez niego działalności w przypadku braku norm 

unijnych. 
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3. Pomoc nie może być przyznana w przypadku, gdy inwestycje prowadzą do 

spełnienia przez przedsiębiorstwa już przyjętych, ale jeszcze nieobowiązujących 

norm unijnych. 

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3, pomoc można przyznać na:  

 zakup nowych środków transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego i 

morskiego spełniających przyjęte normy unijne, pod warunkiem że dany zakup 

ma miejsce przed wejściem w życie tych norm unijnych i że nowe normy 

wspólnotowe z chwilą wejścia w życie nie są stosowane do środków transportu 

nabytych przed tym dniem, 

 operacje doposażające istniejących środków transportu drogowego, 

kolejowego, śródlądowego i morskiego, pod warunkiem że w dniu 

wprowadzenia tych środków transportu do eksploatacji normy unijne jeszcze 

nie obowiązywały, a z chwilą obowiązywania nie są stosowane z mocą 

wsteczną do tych środków transportu. 

5. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycyjne konieczne, aby osiągnąć 

poziom wyższy, niż wymagają tego normy unijne. Kosztów, które nie są 

bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie 

uznaje się za kwalifikowalne. Za koszty kwalifikowalne uznaje się w szczególności: 

a) jeżeli koszty inwestycji w ochronę środowiska można wyodrębnić z 

całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty 

kwalifikowalne uznaje się koszty związane z ochroną środowiska; 

b) w innych przypadkach koszty inwestycji w ochronę środowiska określa się 

poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, 

która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. 

Różnica określa koszty związane z ochroną środowiska i stanowi koszty 

kwalifikowalne. 

6. Intensywność pomocy nie przekracza [35] % kosztów kwalifikowalnych.  

7. Intensywność pomocy można zwiększyć o [10] punktów procentowych w przypadku 

pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa i o [20] punktów procentowych w 

przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa. 

8. Intensywność pomocy można zwiększyć o [15] punktów procentowych dla 

inwestycji usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki 

określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu, oraz o [5] punktów procentowych dla 

klastrów innowacyjnych usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które 

spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu. 

9. Pomoc na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami innych 

przedsiębiorstw nie podlega wyłączeniu na mocy niniejszego artykułu. 

Artykuł 35 

Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych  

1. Pomoc umożliwiająca [przedsiębiorstwom] spełnianie jeszcze nieobowiązujących 

nowych norm unijnych podwyższających poziom ochrony środowiska jest zgodna z 

rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 
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zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Normy unijne zostały już przyjęte, a zakończenie inwestycji ma miejsce co najmniej 

rok przed dniem wejścia w życie danej normy. 

3. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycyjne konieczne, aby osiągnąć 

poziom wyższy, niż wymagają tego normy unijne. Kosztów, które nie są 

bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie 

uznaje się za kwalifikowalne. Za koszty kwalifikowalne uznaje się w szczególności: 

a) jeżeli koszty inwestycji w ochronę środowiska można wyodrębnić z 

całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty 

kwalifikowalne uznaje się koszty związane z ochroną środowiska; 

b) w innych przypadkach koszty inwestycji w ochronę środowiska określa się 

poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, 

która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. 

Różnica określa koszty związane z ochroną środowiska i stanowi koszty 

kwalifikowalne. 

4. Intensywność pomocy nie przekracza:  

 [20] % kosztów kwalifikowalnych w przypadku małych przedsiębiorstw i [15] 

% kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw [oraz [10] 

% kosztów kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw], jeżeli 

realizacja i zakończenie inwestycji ma miejsce wcześniej niż trzy lata przed 

dniem wejścia w życie normy oraz jeśli koszty kwalifikowalne oblicza się 

zgodnie z ust. 3 lit. a) lub ust. 3 lit. b); 

 [15] % kosztów kwalifikowalnych w przypadku małych przedsiębiorstw [i [10] 

% kosztów kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz [5] 

% kosztów kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw], jeżeli 

realizacja i zakończenie inwestycji ma miejsce w okresie od roku do trzech lat 

przed dniem wejścia w życie normy oraz jeśli koszty kwalifikowalne oblicza 

się zgodnie z ust. 3 lit. a) lub ust. 3 lit. b). 

5. Intensywność pomocy można zwiększyć o [15] punktów procentowych dla 

inwestycji usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki 

określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu, oraz o [5] punktów procentowych dla 

klastrów innowacyjnych usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które 

spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu. 

6. Pomoc na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami innych 

przedsiębiorstw nie podlega wyłączeniu na mocy niniejszego artykułu. 

Artykuł 36 

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające oszczędność energii 

1. Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom osiągnąć oszczędności 

energii jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i 

wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli 

spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  
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2. Pomoc nie może być przyznana w przypadku, gdy usprawnienia prowadzą do 

spełnienia przez przedsiębiorstwa już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy 

te jeszcze nie obowiązują. 

3. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia 

wyższego poziomu oszczędności energii. Kosztów, które nie są bezpośrednio 

związane z osiągnięciem wyższego poziomu oszczędności energii, nie uznaje się za 

kwalifikowalne. Za koszty kwalifikowalne uznaje się w szczególności: 

a) jeżeli koszty inwestycji w oszczędność energii można wyodrębnić z 

całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty 

kwalifikowalne uznaje się koszty związane z oszczędnością energii; 

b) w innych przypadkach koszty inwestycji w oszczędność energii określa się 

poprzez odniesienie do podobnej, mniej oszczędnej energetycznie inwestycji, 

która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. 

Różnica określa koszty związane z oszczędnością energii i stanowi koszty 

kwalifikowalne.  

4. Intensywność pomocy nie przekracza [20] % kosztów kwalifikowalnych. 

5. Intensywność pomocy można zwiększyć o [20] punktów procentowych w przypadku 

pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o [10] punktów procentowych w 

przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa. 

6. Intensywność pomocy można zwiększyć o [15] punktów procentowych dla 

inwestycji usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki 

określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu, oraz o [5] punktów procentowych dla 

klastrów innowacyjnych usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które 

spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu.  

Artykuł 37 

Pomoc na projekty dotyczące efektywności energetycznej 

1. Pomoc na rzecz efektywności energetycznej jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w 

rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Do pomocy na mocy niniejszego artykułu kwalifikują się projekty dotyczące 

efektywności energetycznej związane z budynkami.  

3. Pomoc może zostać przyznana w formie pożyczki z dopłatami do oprocentowania 

funduszowi na rzecz efektywności energetycznej lub pośrednikowi finansowemu, 

którzy w pełni przekazują pomoc właścicielom budynków.  

4. Nominalna wartość pożyczki na poziomie projektu nie przekracza [10] mln EUR. 

5. Właściciele budynków zwracają funduszowi na rzecz efektywności energetycznej 

lub pośrednikowi finansowemu kwotę nie niższą od nominalnej wartości pożyczki.  

6. Pomoc na rzecz efektywności energetycznej służy pozyskaniu dodatkowych 

inwestycji od inwestorów prywatnych wynoszących co najmniej 30 % łącznego 

finansowania przeznaczonego na projekt dotyczący efektywności energetycznej. 

Jeżeli pomoc jest świadczona przez fundusz na rzecz efektywności energetycznej, 

pozyskanie inwestycji prywatnych może mieć miejsce na poziomie funduszu na 

rzecz efektywności energetycznej lub na poziomie projektów dotyczących 
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efektywności energetycznej, tak aby osiągnąć łączną kwotę wynoszącą co najmniej 

30 % łącznego finansowania przyznanego projektowi dotyczącemu efektywności 

energetycznej. 

7. Udzielając pomocy na rzecz efektywności energetycznej, państwa członkowskie 

mogą powołać fundusze na rzecz efektywności energetycznej lub skorzystać z 

pośredników finansowych. Spełnione muszą być wówczas następujące warunki:  

a) pośredników finansowych oraz zarządzających funduszem na rzecz 

efektywności energetycznej wybiera się w drodze otwartej, przejrzystej i 

niedyskryminacyjnej procedury zgodnej z obowiązującymi przepisami 

unijnymi i krajowymi. W szczególności nie różnicuje się ich ze względu na 

miejsce prowadzenia ich działalności lub rejestracji w jakimkolwiek państwie 

członkowskim. Od pośredników finansowych i zarządzających funduszem na 

rzecz efektywności energetycznej można wymagać spełnienia z góry 

określonych kryteriów obiektywnie uzasadnionych charakterem inwestycji; 

b) inwestorów prywatnych wybiera się w drodze otwartego, przejrzystego i 

niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert zgodnego z 

obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi i mającego na celu 

ustanowienie odpowiednich mechanizmów podziału zysków i ryzyka, przy 

czym należy stosować raczej asymetryczny podział zysku aniżeli ochronę 

przed spadkiem wartości. Jeżeli inwestorów prywatnych nie wybrano w drodze 

takiego zaproszenia do składania ofert, godziwą stopę zwrotu dla inwestorów 

prywatnych określa niezależny ekspert wybrany w drodze otwartego, 

przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert; 

c) w przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorami publicznymi 

a prywatnymi pierwsza strata pokrywana przez inwestora publicznego jest 

ograniczona do [25 %] wartości łącznej inwestycji oraz nie przekracza 

maksymalnej kwoty pomocy określonej w ust. 4; 

d) inwestorzy mogą być reprezentowani w organach zarządzających funduszem 

na rzecz efektywności energetycznej takich jak rada nadzorcza lub komitet 

doradczy; 

e) fundusz na rzecz efektywności energetycznej powołano zgodnie z 

obowiązującym prawem i przeprowadzono procedurę due diligence w celu 

zapewnienia ekonomicznie opłacalnej strategii inwestycyjnej. 

8. Zarządzanie pośrednikami finansowymi i funduszami na rzecz efektywności 

energetycznej odbywa się na zasadach komercyjnych i zapewnia ekonomiczną 

motywację decyzji o finansowaniu. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli 

pośrednik finansowy oraz – w stosownych przypadkach – zarządzający funduszem 

na rzecz efektywności energetycznej spełniają następujące warunki: 

a) są oni zobowiązani na mocy prawa lub umowy do działania z należytą 

starannością charakteryzującą profesjonalnego zarządcę, w dobrej wierze oraz 

unikając konfliktu interesów; zastosowanie mają najlepsze praktyki i nadzór 

regulacyjny;  

b) ich wynagrodzenie jest zgodne z praktykami rynkowymi. Wymóg ten uznaje 

się za spełniony, jeśli zarządzający jest wybierany w drodze otwartego, 

przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania wniosków, 

opartego na obiektywnych kryteriach związanych z doświadczeniem, wiedzą 

fachową oraz potencjałem operacyjnym i finansowym;  
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c) otrzymują oni wynagrodzenie powiązane z uzyskanymi wynikami lub 

przejmują część ryzyka związanego z inwestycją ryzyka poprzez 

współinwestowanie środków własnych, tak aby zapewnić, że interesy 

zarządzających są trwale powiązane z interesami inwestora publicznego;  

d) określają oni strategię inwestycyjną, kryteria oraz proponowane ramy czasowe 

inwestycji w projekty dotyczące efektywności energetycznej, określając z góry 

oczekiwany poziom rentowności i wpływ projektów na efektywność 

energetyczną;  

e) istnieje jasna i realistyczna strategia wyjścia dla funduszu na rzecz 

efektywności energetycznej lub dla funduszy publicznych zainwestowanych w 

fundusz na rzecz efektywności energetycznej, umożliwiająca rynkowi 

finansowanie projektów na rzecz efektywności energetycznej, kiedy rynek jest 

na to gotowy. 

9. Usprawnienia w zakresie efektywności energetycznej zapewniające spełnienie przez 

beneficjenta już przyjętych norm unijnych nie podlegają wyłączeniu na mocy 

niniejszego artykułu.  

Artykuł 38 

Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji 

1. Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji jest zgodna z rynkiem 

wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Nowa jednostka kogeneracyjna stanowi źródło oszczędności w zakresie energii 

pierwotnej w porównaniu z rozdzieloną produkcją energii w rozumieniu dyrektywy 

2012/27/WE
32

. Modernizacja istniejącej jednostki kogeneracyjnej lub 

przekształcenie istniejącej jednostki produkcji mocy w jednostkę kogeneracyjną 

przynosi oszczędności w zakresie energii pierwotnej w porównaniu z sytuacją 

pierwotną. 

3. Pomoc na inwestycje przyznaje się wyłącznie na moce nowo zainstalowane [lub 

odnowione]. 

4. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w dodatkowe wyposażenie 

niezbędne do instalacji i eksploatacji układu kogeneracji o wysokiej sprawności lub 

do zwiększenia wydajności, jeżeli istniejąca instalacja przekracza już próg wysokiej 

sprawności. 

5. Intensywność pomocy nie przekracza [45] % kosztów kwalifikowalnych. 

Intensywność pomocy można zwiększyć o [20] punktów procentowych w przypadku 

pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o [10] punktów procentowych w 

przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa. 

6. Intensywność pomocy można zwiększyć o [15] punktów procentowych dla 

inwestycji usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki 

określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu, oraz o [5] punktów procentowych dla 

klastrów innowacyjnych usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które 

spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu. 

                                                 
32 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1. 
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7. Pomoc na inwestycje związane z gospodarowaniem odpadami innych 

przedsiębiorstw nie podlega wyłączeniu na mocy niniejszego artykułu. 

Artykuł 39a 

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych 

1. Pomoc na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych jest zgodna z rynkiem 

wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Pomoc na produkcję biopaliw jest wyłączona z wymogu zgłoszenia jedynie w takim 

zakresie, w jakim inwestycje nie służą produkcji biopaliw wytwarzanych ze zbóż i 

innych roślin wysokoskrobiowych, cukrów oraz roślin oleistych w rozumieniu 

wniosku Komisji COM(2012)595
33

.  

3. Pomoc inwestycyjną przyznaje się wyłącznie na nowe instalacje. 

4. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji niezbędnych do osiągnięcia 

wyższego poziomu ochrony środowiska. Kosztów, które nie są bezpośrednio 

związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie uznaje się za 

kwalifikowalne. Za koszty kwalifikowalne uznaje się w szczególności: 

a) jeżeli koszty inwestycji w ochronę środowiska można wyodrębnić z 

całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty 

kwalifikowalne uznaje się koszty związane z ochroną środowiska; 

b) [w innych przypadkach koszty inwestycji w ochronę środowiska określa się 

poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, 

która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. 

Różnica określa koszty związane z ochroną środowiska i stanowi koszty 

kwalifikowalne]. 

5. W przypadku dostarczania energii elektrycznej do sieci producenci lub – w 

stosownych przypadkach – koncentrator podlegają standardowym obowiązkom 

związanym z bilansowaniem, jeżeli istnieją konkurencyjne bilansujące rynki dnia 

bieżącego. 

6. Intensywność pomocy nie przekracza [45] % kosztów kwalifikowalnych. 

7. Intensywność pomocy można zwiększyć o [20] punktów procentowych w przypadku 

pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o [10] punktów procentowych w 

przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa. 

8. Intensywność pomocy można zwiększyć o [15] punktów procentowych dla 

inwestycji usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki 

określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu, oraz o [5] punktów procentowych dla 

klastrów innowacyjnych usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które 

spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu. 

                                                 
33 Dyrektywa będzie obowiązywała po przyjęciu. 
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Artykuł 39b 

Pomoc operacyjna na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

1. Pomoc na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest zgodna z 

rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Pomoc przyznaje się w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami 

konkurencji w oparciu o jasne, przejrzyste i niedyskryminujące kryteria. Wszyscy 

producenci wytwarzający energię elektryczną ze źródeł odnawialnych mogą ubiegać 

się o pomoc na niedyskryminacyjnych zasadach.  

3. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby na jedno odnawialne źródło energii nie 

przydzielono więcej niż [80] % łącznego budżetu.  

4. Państwa członkowskie mogą wykluczyć z procedury przetargowej energię 

elektryczną wytwarzaną z określonych źródeł odnawialnych na danych obszarach 

geograficznych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia stabilności sieci; mogą 

również wykluczyć energię elektryczną wytwarzaną z biomasy jako źródła energii. 

Na rzecz produkcji energii elektrycznej wyłączonej na mocy niniejszego przepisu nie 

można przyznawać innej pomocy operacyjnej. 

5. Pomoc przyznaje się w formie premii gwarantowanych. 

6. Pomoc przyznaje się wyłącznie do czasu pełnej amortyzacji instalacji wytwarzającej 

energię elektryczną ze źródeł odnawialnych według ogólnie przyjętych zasad 

rachunkowości. Wszelką wcześniej otrzymaną pomoc inwestycyjną należy odliczyć 

od pomocy operacyjnej. 

7. Beneficjenci podlegają standardowym obowiązkom związanym z bilansowaniem, 

jeżeli istnieją konkurencyjne bilansujące rynki dnia bieżącego.  

Artykuł 39c 

Pomoc operacyjna na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 

instalacjach działających na małą skalę 

1. Pomoc na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach działających 

na małą skalę jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 

Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 

Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w 

rozdziale I. 

2. Pomoc przyznaje się wyłącznie na instalacje o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 

[1] MW na produkcję energii elektrycznej ze wszystkich źródeł odnawialnych z 

wyjątkiem energii wiatrowej, w przypadku której obowiązuje próg równy [5 MW z 3 

jednostek wytwórczych], i biopaliw, w przypadku których obowiązuje próg równy 

[X]. Do celów obliczania powyższej maksymalnej zdolności produkcyjnej instalacje 

działających na małą skalę ze wspólnym punktem przyłączenia do sieci elektrycznej 

uznaje się za jedną instalację. 

3. Pomocy nie przyznaje się na instalacje wytwarzające biopaliwa ze zbóż i innych 

roślin wysokoskrobiowych, cukrów oraz roślin oleistych w rozumieniu wniosku 

Komisji COM(2012)595
34

. 

                                                 
34 Definicje określone w dyrektywie będą obowiązywać od dnia przyjęcia dyrektywy. 
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4. Pomoc na jednostkę energii nie przekracza różnicy pomiędzy łącznymi uśrednionymi 

kosztami wytworzenia energii z danego źródła odnawialnego i ceną rynkową danej 

formy energii. Uśrednione koszty są regularnie aktualizowane, co najmniej co [6 

miesięcy] lub po każdym nowo zainstalowanym [1 GW] mocy produkcyjnej. 

5. Maksymalna stopa zwrotu stosowana do obliczenia uśrednionych kosztów nie 

przekracza [odpowiedniej stopy swapowej powiększonej o premię wynoszącą 100 

punktów bazowych]. Odpowiednią stopą swapową jest stopa swapowa waluty, w 

której przyznano pomoc, o terminie zapadalności odzwierciedlającym okres 

amortyzacji instalacji objętych pomocą. 

6. Pomoc przyznaje się wyłącznie do czasu pełnej amortyzacji instalacji według 

ogólnie przyjętych zasad rachunkowości. Wszelką pomoc przyznaną na instalację 

oprócz pomocy operacyjnej na mocy niniejszego przepisu należy odliczyć. 

Artykuł 40 

Pomoc w formie ulg w podatkach na ochronę środowiska na mocy dyrektywy 2003/96/WE 

1. Programy pomocy w formie ulg w podatkach na ochronę środowiska zgodnych z 

dyrektywą 2003/96/WE
35

 są zgodne z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 

ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 

Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w 

rozdziale I. 

2. Beneficjenci ulg podatkowych płacą podatek równy co najmniej minimalnemu 

unijnemu poziomowi opodatkowania określonemu dyrektywą 2003/96/WE. 

3. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do pomocy w formie zwolnień podatkowych, 

które są objęte innymi przepisami niniejszej sekcji. 

Artykuł 41 

Pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów 

1. Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorstw na naprawę szkód w środowisku poprzez 

rekultywację zanieczyszczonych terenów jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w 

rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Inwestycja prowadzi do poprawy ochrony środowiska. Szkody w środowisku, jakie 

mają być naprawione, obejmują pogorszenie jakości gleby lub wód 

powierzchniowych lub gruntowych. 

3. Jeżeli zidentyfikowano osobę odpowiedzialną na mocy prawa obowiązującego w 

każdym państwie członkowskim, bez uszczerbku dla przyjęcia przepisów UE w tym 

zakresie, to osoba ta musi sfinansować rekultywację zgodnie z zasadą 

„zanieczyszczający płaci”; nie przyznaje się wówczas pomocy państwa. Jeżeli osoby 

odpowiedzialnej na mocy obowiązującego prawa nie zidentyfikowano lub jeżeli nie 

jest ona w stanie ponieść takich kosztów, osoba odpowiedzialna za prace 

rekultywacyjne lub związane z zanieczyszczeniami może otrzymać pomoc państwa. 

4. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty prac rekultywacyjnych pomniejszone o 

wzrost wartości gruntu. W przypadku rekultywacji zanieczyszczonych terenów 

                                                 
35 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51. 
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wszystkie wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo w związku z rekultywacją 

swoich terenów, niezależnie od możliwości ich wykazania w bilansie jako środków 

trwałych, można zaliczyć do wydatków kwalifikowalnych.  

5. Oceny wzrostu wartości gruntu wynikającej z jego rekultywacji musi dokonać 

niezależny ekspert. 

6. Intensywność pomocy nie przekracza [100] % kosztów kwalifikowalnych. 
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Artykuł 42 

Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy 

1. Pomoc inwestycyjna na instalację efektywnego systemu ciepłowniczego i 

chłodniczego jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 

Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 

Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w 

rozdziale I. 

2. System spełnia kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i 

chłodniczego określone w art. 2 ust. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE
36

.  

3. Za koszty kwalifikowalne instalacji systemu uznaje się koszty inwestycji w 

dodatkowe wyposażenie niezbędne do budowy, rozbudowy lub odnowienia jednej 

lub większej liczby jednostek wytwórczych w celu ich eksploatacji jako efektywnego 

energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego. Inwestycja stanowi integralną 

część efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego. 

4. Za koszty kwalifikowalne w przypadku sieci dystrybucji uznaje się całkowite koszty 

inwestycji w sieć i jej odnowienie. 

5. Intensywność pomocy nie przekracza [45] % kosztów kwalifikowalnych. 

Intensywność pomocy można zwiększyć o [20] punktów procentowych w przypadku 

pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa i o [10] punktów procentowych w 

przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa.  

6. Intensywność pomocy można zwiększyć o [15] punktów procentowych dla 

inwestycji usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki 

określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu, oraz o [5] punktów procentowych dla 

klastrów innowacyjnych usytuowanych na obszarach objętych pomocą, które 

spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu.  

7. Pomoc nie może być przyznana w celu osiągnięcia zgodności z unijnymi normami 

prawnymi mającymi zastosowanie do systemów ciepłowniczych i chłodniczych. 

Artykuł 43 

Pomoc na badania środowiska 

1. Pomoc na badania, w tym audyty energetyczne, bezpośrednio związane z 

inwestycjami, o których mowa w niniejszej sekcji, jest zgodna z rynkiem 

wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Pomocy nie przyznaje się dużym przedsiębiorstwom na audyty energetyczne 

przeprowadzone na mocy art. 8 ust. 4 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie 

efektywności energetycznej. 

3. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty realizacji badań, o których mowa w ust. 

1. 

4. Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

                                                 
36 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1. 
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5. Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku 

badań przeprowadzanych w imieniu małych przedsiębiorstw i o 10 punktów 

procentowych w przypadku badań przeprowadzanych w mieniu średnich 

przedsiębiorstw. 

SEKCJA 8 – POMOC MAJĄCA NA CELU NAPRAWIENIE SZKÓD SPOWODOWANYCH 

NIEKTÓRYMI KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI 

Artykuł 44 

Programy pomocy mające na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami 

żywiołowymi 

1. Programy pomocy mające na celu naprawienie szkód spowodowanych przez 

trzęsienia ziemi, lawiny, osuwiska, powodzie, tornada, huragany, erupcje 

wulkaniczne i pożary naturalne jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu 

art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w 

art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym 

artykule oraz w rozdziale I. 

2. Pomoc przyznaje się z zastrzeżeniem następujących warunków: 

a) odpowiednie organy publiczne państwa członkowskiego formalnie uznały dane 

wydarzenie za klęskę żywiołową; oraz  

b) istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy szkodami 

spowodowanymi przez klęskę żywiołową i szkodami poniesionymi przez 

przedsiębiorstwo. 

3. Programy pomocy związane z konkretną klęską żywiołową wprowadza się w ciągu 

trzech lat od zdarzenia. Pomoc opartą na takich programach przyznaje się w ciągu 

czterech lat od zdarzenia. 

4. Za koszty kwalifikowalne uznaje się szkody poniesione bezpośrednio w wyniku 

klęski żywiołowej, wycenione przez niezależnego eksperta uznanego przez 

odpowiedni organ krajowy lub przez zakład ubezpieczeń. Szkody te mogą 

obejmować szkody materialne dotyczące aktywów (np. budynków, wyposażenia, 

maszyn, zapasów) i utratę dochodu w wyniku całkowitego lub częściowego 

zawieszenia działalności przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od wystąpienia 

klęski. Obliczenie szkód materialnych opiera się na kosztach naprawy lub wartości 

ekonomicznej przedmiotowych aktywów przed klęską (np. wartości księgowej). 

Utratę dochodu oblicza się za ten sam okres na podstawie danych finansowych 

przedsiębiorstwa (zysku przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT), amortyzacji i 

kosztów pracy związanych z zakładem bezpośrednio dotkniętym klęską żywiołową) 

w oparciu o średnią za poprzednich pięć lat z wyłączeniem najlepszego i najgorszego 

wyniku finansowego. Szkodę oblicza się na poziomie poszczególnych 

beneficjentów.  

Pomoc oraz wszelkie inne płatności otrzymane tytułem rekompensaty za szkody, w 

tym wypłaty z polis ubezpieczeniowych, nie przekraczają 100 % kosztów 

kwalifikowalnych.  
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SEKCJA 9 – POMOC O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM W ZAKRESIE TRANSPORTU 

NA RZECZ MIESZKAŃCÓW REGIONÓW ODDALONYCH 

Artykuł 45 

Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów 

oddalonych 

1. Pomoc na lotniczy i morski transport pasażerski jest zgodna z rynkiem wewnętrznym 

zgodnie z art. 107 ust. 2 lit. a) Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I. Obowiązki dotyczące publikacji, o których 

mowa w art. 9 ust. 1, mają zastosowanie wyłącznie do programów pomocy, a nie do 

pomocy przyznanej indywidualnie.  

2. Całość pomocy przyznaje się na korzyść konsumentów końcowych, dla których 

regiony oddalone są zwykłym miejscem pobytu.  

3. Pomoc przyznaje się na transport pasażerski na trasie łączącej port lotniczy lub 

morski w regionie oddalonym z innym portem lotniczym lub morskim w 

Europejskim Obszarze Gospodarczym.  

4. Pomoc przyznaje się bez względu na tożsamość przewoźnika lub rodzaj usługi oraz 

bez ograniczeń co do dokładnej trasy do i z regionu oddalonego. 

5. Za koszty kwalifikowalne uznaje się cenę biletu powrotnego do lub z regionu 

oddalonego, włącznie ze wszystkimi podatkami i opłatami pobranymi przez 

przewoźnika od konsumenta. Koszty kwalifikowalne są ograniczone do kosztu 

najtańszego dostępnego przejazdu dla wybranego środka transportu.  

6. Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. 

SEKCJA 10 – POMOC NA INFRASTRUKTURĘ SZEROKOPASMOWĄ 

Artykuł 46 

Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową 

1. Pomoc inwestycyjna na rozwój sieci szerokopasmowej jest zgodna z rynkiem 

wewnętrznym zgodnie z art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I. 

2. Za koszty kwalifikowalne uznaje się:  

a)  koszty inwestycyjne zakładania pasywnej infrastruktury szerokopasmowej;  

b) koszty inwestycyjne robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związanych z 

infrastrukturą szerokopasmową;  

c) koszty inwestycyjne zakładania podstawowych sieci szerokopasmowych; oraz 

d) koszty inwestycyjne zakładania sieci dostępu nowej generacji („NGA”). 

3. Inwestycje zlokalizowane są w obszarach, gdzie infrastruktura tego rodzaju 

(podstawowe sieci szerokopasmowe lub sieci NGA) nie istnieje i 

najprawdopodobniej nie zostanie założona na zasadach komercyjnych w ciągu trzech 
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lat od daty wydania decyzji o przyznaniu pomocy, co weryfikuje się w drodze 

otwartych konsultacji społecznych. 

4. Pomoc przydziela się w oparciu o otwartą, przejrzystą i niedyskryminującą 

konkurencyjną procedurę wyboru, z poszanowaniem zasady neutralności 

technologicznej. 

5. Operator sieci oferuje hurtowe usługi możliwie najszerszego aktywnego i pasywnego 

dostępu na równych i niedyskryminujących warunkach, w tym fizyczne uwolnienie 

pętli w przypadku sieci NGA. Taki hurtowy dostęp przyznaje się na co najmniej 7 

lat, a prawo dostępu do kanałów i masztów nie jest ograniczone w czasie. W 

przypadku pomocy na budowę kanałów muszą być one na tyle duże, aby mogły 

zaspokoić potrzeby kilku sieci kablowych i różnych topologii sieci. 

6. Cena dostępu hurtowego opiera się na zasadach ustalania cen określonych przez 

krajowy organ regulacyjny i na punktach odniesienia przeważających w innych, 

porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach danego kraju lub Unii, z 

uwzględnieniem pomocy otrzymanej przez operatora sieci. Konsultacje z krajowym 

organem regulacyjnym przeprowadza się w sprawie warunków dostępu (w tym cen) 

oraz w przypadku sporu pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o dostęp a 

operatorem dotowanej infrastruktury. 

7. Jeśli kwota pomocy na dany projekt przekracza 10 mln EUR, państwa członkowskie 

wprowadzają mechanizm monitorowania i wycofania pomocy. 

SEKCJA 11 – POMOC NA KULTURĘ I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

Artykuł 47 

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego  

1. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest zgodna z rynkiem 

wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z wymogu 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki 

ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Pomoc dla prasy i magazynów, niezależnie od tego, czy są one publikowane w wersji 

papierowej, czy elektronicznej, nie kwalifikuje się do objęcia zakresem niniejszego 

rozporządzenia. 

3. Pomoc jest udzielana na następujące cele i działania kulturalne: 

a) muzea, archiwa, biblioteki, centra lub przestrzenie kultury, teatry, opery, sale 

koncertowe, inne organizacje wystawiające widowiska sceniczne, biblioteki 

filmowe („kinoteki”) oraz inne podobne infrastruktury, organizacje i instytucje 

kulturalne;  

b) materialne zasoby dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności wszelkie 

formy ruchomego i nieruchomego dziedzictwa kulturowego, obiekty 

archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne; dziedzictwo naturalne 

wsi, krajobrazy przybrzeżne i wiejskie, pod warunkiem że są one bezpośrednio 

związane z dziedzictwem kulturowym lub jeśli zostały formalnie uznane za 

dziedzictwo kulturowe lub naturalne przez właściwe organy publiczne państwa 

członkowskiego; 
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c) niematerialne zasoby dziedzictwa kulturowego we wszelkich formach, w tym 

w szczególności zwyczaje ludowe i rękodzieło; 

d) wydarzenia i spektakle kulturalne lub związane ze sztuką, festiwale, wystawy i 

inne podobne działania związane z kulturą; 

e) publikacja muzyki i literatury, w tym przekładów. 

4. Pomoc może przybrać formę: 

a) pomocy inwestycyjnej, w tym pomocy na budowę lub modernizację 

infrastruktury w obszarze kultury;  

b) pomocy operacyjnej. 

5. W przypadku pomocy inwestycyjnej za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty 

inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, w tym: 

a) koszty budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawy 

infrastruktury, jeżeli w skali roku przynajmniej 80 % czasu lub przestrzeni tej 

infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą; 

b) koszty nabycia, w tym leasingu, przekazania własności lub fizycznej relokacji 

dziedzictwa kulturowego; 

c) koszty zabezpieczenia, ochrony, renowacji i odnowy materialnych i 

niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym dodatkowe koszty 

przechowywania w odpowiednich warunkach, specjalnych narzędzi, 

materiałów oraz koszty dokumentacji, badań, digitalizacji i publikacji; 

d) koszty poprawy dostępu do dziedzictwa kulturowego, w tym koszty 

digitalizacji i innych nowych technologii, koszty poprawy dostępu dla osób o 

specjalnych potrzebach (w szczególności rampy i windy dla 

niepełnosprawnych, objaśnienia w języku Braille'a i eksponaty dotykowe w 

muzeach) oraz promowania różnorodności kulturowej w odniesieniu do 

prezentacji, programów i odwiedzających; 

e) koszty na projekty i działania kulturalne, programy współpracy i wymiany oraz 

dotacje, w tym koszty procedur wyboru, promocji oraz koszty ponoszone 

bezpośrednio w wyniku projektu. 

6. W przypadku pomocy operacyjnej za koszty kwalifikowalne uznaje się: 

a) koszty instytucji kulturalnej lub obiektu dziedzictwa kulturowego związane z 

ciągłymi lub okresowymi działaniami takimi jak wystawy, spektakle i 

wydarzenia oraz podobne działania kulturalne mające miejsce w ramach 

podstawowej działalności gospodarczej;  

b) koszty operacyjne bezpośrednio związane z projektem lub działaniem 

kulturalnym, np. koszty podróży i materiałów bezpośrednio związane z 

projektem lub działaniem kulturalnym, koszty struktur architektonicznych na 

potrzeby wystaw i dekoracji scenicznych, amortyzację narzędzi, 

oprogramowania i sprzętu, koszty praw dostępu do utworów chronionych 

prawem autorskim oraz innych powiązanych treści chronionych prawem 

własności intelektualnej, koszty promocji oraz koszty ponoszone bezpośrednio 

w wyniku projektu lub działalności; 

c) koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej lub obiektu 

dziedzictwa kulturowego lub projektu; 
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d) koszty usług doradczych i wspierających świadczonych przez konsultantów 

zewnętrznych i usługodawców, ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu 

lub działalności. 

7. Maksymalna intensywność pomocy nie przekracza 100 % kosztów 

kwalifikowalnych. W przypadku publikacji muzyki i literatury, w tym przekładów, 

maksymalna intensywność pomocy nie przekracza 70 % kosztów kwalifikowalnych. 

Przychody netto odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo poprzez 

mechanizm wycofania. 

Artykuł 48 

Programy pomocy na rzecz utworów audiowizualnych 

1. Programy pomocy na wspieranie opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, 

produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych są zgodne z rynkiem 

wewnętrznym zgodnie z art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o 

którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w 

niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Pomoc przeznaczona jest na produkt kulturowy. Aby uniknąć wyraźnych błędów, 

każde państwo członkowskie wprowadza skuteczne procedury, takie jak wybór 

wniosków przez jedną lub większą liczbę osób, którym powierzono dokonanie 

wyboru lub weryfikację poprzez odniesienie do szeregu z góry określonych 

kryteriów kulturalnych. 

3. Pomoc może przybrać formę: 

a) pomocy na produkcję utworów audiowizualnych; 

b) pomocy przedprodukcyjnej; oraz 

c) pomocy dystrybucyjnej. 

4. Pomoc nie ogranicza się do konkretnych dziedzin produkcji ani poszczególnych 

części łańcucha wartości produkcji. Pomoc na rzecz infrastruktury studiów 

filmowych nie kwalifikuje się do objęcia zakresem niniejszego rozporządzenia. 

5. Jeżeli państwo członkowskie nakłada na pomoc obowiązek terytorialnego 

wykorzystania środków, to w ramach programów pomocy na rzecz produkcji 

utworów audiowizualnych można: 

a) wymagać, aby do 160 % pomocy przyznanej na produkcję danego utworu 

audiowizualnego wydano na terytorium państwa członkowskiego 

przyznającego pomoc; albo 

b) obliczać pomoc przyznaną na produkcję danego utworu audiowizualnego jako 

odsetek wydatków na działalność produkcyjną w państwie członkowskim 

przyznającym pomoc, zazwyczaj w przypadku programów pomocy w formie 

bodźców podatkowych.  

W obu przypadkach, jeżeli państwo członkowskie wymaga od projektów 

kwalifikujących się do pomocy minimalnego poziomu działalności produkcyjnej na 

danym terytorium, poziom ten nie przekracza 50 % łącznego budżetu produkcji. 

Ponadto maksymalne wydatki objęte terytorialnym wykorzystaniem środków w 

żadnym wypadku nie przekraczają 80 % łącznego budżetu produkcji. 
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6. Pomoc nie ogranicza się wyłącznie do obywateli, a od beneficjentów nie wymaga się 

posiadania statusu przedsiębiorstwa krajowego założonego zgodnie z krajowym 

prawem handlowym. 

7. Za koszty kwalifikowalne uznaje się: 

a) w przypadku pomocy produkcyjnej: łączne koszty produkcji utworów 

audiowizualnych, w tym koszty poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych; 

b) w przypadku pomocy przedprodukcyjnej: koszt opracowania scenariusza i 

rozwoju utworów audiowizualnych; 

c) w przypadku pomocy dystrybucyjnej: koszt dystrybucji i promocji utworów 

audiowizualnych.  

8. Intensywność pomocy na produkcję utworów audiowizualnych nie przekracza 50 % 

kosztów kwalifikowalnych.  

9. Intensywność pomocy można zwiększyć następująco: 

a) do 60 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku produkcji transgranicznych 

finansowanych przez więcej niż jedno państwo członkowskie oraz z udziałem 

producentów z więcej niż jednego państwa członkowskiego;  

b) do 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku trudnych utworów 

audiowizualnych i koprodukcji z udziałem krajów z listy DAC OECD. 

10. Intensywność pomocy przedprodukcyjnej nie przekracza 100 % kosztów 

kwalifikowalnych. Jeżeli scenariusz lub projekt objęty pomocą przedprodukcyjną 

zostaje wykorzystany do produkcji utworu audiowizualnego takiego jak film, to 

koszty przedprodukcyjne wlicza się do łącznego budżetu i uwzględnia podczas 

obliczania intensywności pomocy. Intensywność pomocy dystrybucyjnej jest taka 

sama jak intensywność pomocy produkcyjnej. 

SEKCJA 12 – POMOC NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ I WIELOFUNKCYJNĄ 

INFRASTRUKTURĘ REKREACYJNĄ 

Artykuł 49 

Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną  

1. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest 

zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z 

wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są 

warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.  

2. Infrastruktura sportowa nie jest wykorzystywana wyłącznie przez jednego 

zawodowego sportowca, a jej wykorzystanie przez innych sportowców 

uprawiających sport zawodowo lub amatorsko stanowi co najmniej 20 % potencjału 

czasowego rocznie. Jeżeli z infrastruktury korzysta kilku użytkowników 

jednocześnie, oblicza się odpowiednie odsetki wykorzystania potencjału czasowego. 

3. Na wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną składa się zaplecze rekreacyjne o 

wielofunkcyjnym charakterze oferujące w szczególności usługi kulturalne i 

rekreacyjne, z wyjątkiem parków rozrywki i obiektów hotelowych.  
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4. Infrastruktura sportowa lub wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna jest dostępna 

dla szeregu użytkowników, a dostęp do niej jest przyznawany na zasadach 

przejrzystych i niedyskryminacyjnych. Przedsiębiorstwom, które finansują co 

najmniej 30 % kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny 

dostęp na bardziej korzystnych warunkach, o ile ww. warunki są udostępniane 

publicznie.  

5. Jeżeli z infrastruktury sportowej korzystają zawodowe kluby sportowe, państwa 

członkowskie zapewniają, aby warunki cenowe za korzystanie z infrastruktury były 

publicznie dostępne. 

6. Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji 

lub prowadzenia infrastruktury sportowej lub wielofunkcyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej udzielane są na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z 

poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień.  

7. Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub 

wartości niematerialne i prawne oraz dodatkowe koszty operacyjne będące wynikiem 

inwestycji w infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną 

w okresie referencyjnym, którym jest okres amortyzacji. 

8. Pomoc nie przekracza [75] % łącznych kosztów kwalifikowalnych. Przychody netto 

odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm 

wycofania. 

ROZDZIAŁ IV 

Przepisy końcowe 

Artykuł 50 

Uchylenie 

1. Rozporządzenie (WE) nr 800/2008 traci moc. 

2. Wszelkie odesłania do uchylonego rozporządzenia uważa się za odesłania do 

niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 51 

Przepisy przejściowe 

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy indywidualnej przyznanej przed 

jego wejściem w życie, jeżeli spełnia ona wszystkie warunki określone w niniejszym 

rozporządzeniu z wyjątkiem art. [9].  

2. Wszelka pomoc przyznana przed dniem 1 lipca 2014 r. na mocy dowolnego 

wcześniej obowiązującego rozporządzenia przyjętego zgodnie z art. 1 

[rozporządzenia upoważniającego 994/98] jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i 

wyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu. 

Programy pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka na rzecz MŚP 

utworzone przed dniem 1 lipca 2014 r. i wyłączone z wymogu zgłoszenia, o którym 

mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, na mocy rozporządzenia nr 800/2008 pozostają 

wyłączone i zgodne z rynkiem wewnętrznym do zakończenia obowiązywania 

umowy o finansowaniu, pod warunkiem że fundusze publiczne przeznaczono do 

udziału w objętym pomocą funduszu inwestycyjnym private equity na podstawie 
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takiej umowy przed wejściem niniejszego rozrządzenia w życie oraz że pozostałe 

warunki wyłączenia zostały spełnione. 

3. Wszelka pomoc niewyłączona z wymogu zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 

3 Traktatu, na mocy niniejszego rozporządzenia lub innych obowiązujących 

uprzednio rozporządzeń przyjętych zgodnie z art. 1 [rozporządzenia 

upoważniającego 994/98] jest oceniana przez Komisję zgodnie z właściwymi 

zasadami ramowymi, wytycznymi, komunikatami i zawiadomieniami. 

4. Wraz z końcem okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia wszystkie 

programy pomocy wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia pozostają 

wyłączone przez sześciomiesięczny okres dostosowawczy, z wyjątkiem programów 

pomocy regionalnej. Wyłączenie programów pomocy regionalnej wygasa z dniem 

wygaśnięcia zatwierdzonych map pomocy regionalnej. Wyłączenie pomocy na 

finansowanie ryzyka wyłączonej zgodnie z art. 20 ust. 2 lit. a) wygasa z końcem 

okresu przewidzianego w umowie o finansowaniu, pod warunkiem że fundusze 

publiczne przeznaczono do udziału w objętym pomocą funduszu inwestycyjnym 

private equity na podstawie takiej umowy przed końcem okresu obowiązywania 

niniejszego rozporządzenia oraz że pozostałe warunki wyłączenia zostały spełnione. 

5. Państwo członkowskie dostosowuje się do przepisów [art. 9 lit. c)] najpóźniej w 

ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 52 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie [dwudziestego] dnia po jego opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r. Niniejsze rozporządzenie 

wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18.12.2013 r. 

 W imieniu Komisji 

 Przewodniczący 


