
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F U N D U S Z Y  I  P O L I T Y K I  R E G I O N A L N E J 1)

z dnia …

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w 

ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 

…) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

pomocy w ramach Programu Fundusze  Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, 

mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy na realizację inwestycji 

technologicznej, jak również mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy lub 

small mid-cap lub mid-cap na realizację inwestycji ekologicznej oraz w formie dopłaty do 

kapitału kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją stanowiącą pomoc udzielaną zgodnie z 

warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia … w sprawie udzielania 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów 

w ramach Programu Fundusze  Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (Dz. U. 

poz. …), a także przedsiębiorcy jako pomoc na finansowanie ryzyka i pomoc dla 

przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny , na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948).
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§ 2.  Pomoc finansowa stanowi pomoc publiczną, zwaną dalej „pomocą”, udzielaną 

zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), 

zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji nr 641/2014”, jako:

1) regionalna pomoc inwestycyjna;

2) pomoc na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) pomoc dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy na wspieranie 

innowacyjności;

4) pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną;

5) pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych;

6) pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;

7) pomoc na finansowanie ryzyka;

8) pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

lub pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji 

(UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, 

str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji nr 1407/2013”.

§ 3. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 

1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

§ 4. 1. Pomoc publiczna nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w 

trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, z wyjątkiem 

pomocy, o której mowa w § 2 pkt 8.

2. Pomoc finansowa nie może zostać udzielona:

1) na realizację inwestycji technologicznej oraz na realizację inwestycji ekologicznej w 

sytuacjach określonych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a–d, ust. 5 oraz art. 13 rozporządzenia 

Komisji nr 651/2014;

2) na finansowanie ryzyka oraz dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność 

w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. c i d i ust. 5 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. 
UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, 
str. 28, Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53, Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3 oraz Dz. Urz. UE L 270 
z 29.07.2021, str. 39
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rozporządzenia Komisji nr 651/2014, pomoc na finansowanie ryzyka może być udzielana 

przedsiębiorcy na umiędzynarodowienie jego działalności i ekspansję zagraniczną pod 

warunkiem, że taki rozwój jest uzasadniony w oparciu o biznesplan dla inwestycji w tego 

przedsiębiorcę.

3. Pomoc finansowa nie może zostać udzielona na działalność w zakresie:

1) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich 

wygranych;

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji 

psychotropowych lub prekursorów;

7) oraz w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 2021/1058 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.6.2021 str. 60).

4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży 

obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej 

taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku pomocy udzielanej 

przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 

269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im 
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zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.3)), rozporządzenia (UE) nr 

833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z 

działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229  z 31.7.2014, str. 

1, z późn. zm.4)), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, 

suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.3.2014, str. 

16, z poźn. zm.5)), decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków 

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 27, Dz. Urz. 
UE L 126 z 29.04.2014, str. 48, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 1 i 3, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014, 
str. 7, Dz. Urz. UE L 205 z 12.07.2014, str. 7, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 2, Dz. Urz. UE L 221 
z 25.07.2014, str. 1 i 11, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 16, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 1 i 8, 
Dz. Urz. UE L 331 z 18.11.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 5, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, 
str. 7, Dz. Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 30, Dz. Urz. UE L 67 
z 12.03.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 67 z 14.03.2017, str. 34, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 
1, Dz. Urz. UE L 237 z 15.09.2017, str. 37 i 44, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 3, Dz. Urz. UE L 69 
z 13.03.2018, str. 11, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 27, Dz. 
Urz. UE L 231 z 14.09.2018, str. 1, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, 
str. 1, Dz. Urz. UE L 73 z 15.03.2019, str. 9 i 16, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE L 236 
z 13.09.2019, str. 1, Dz. Urz. UE LI 22 z 28.01.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 298 z 11.09.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 318 z 01.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 19, 
Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 1, Dz. Urz. UE LI 445 
z 13.12.2021, str. 4, Dz. Urz. UE L 40 z 21.02.2022, str. 3, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 1, 3 i 15, Dz. 
Urz. UE L 51 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 28.02.2022, str. 
1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, 
str. 2 oraz Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 1.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 3, Dz. Urz. 
UE L 349 z 05.12.2014, str. 20, Dz. Urz. UE L 263 z 08.10.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 
15, Dz. Urz. UE L 182 z 08.07.2019, str. 33, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 74, Dz. Urz. UE L 49 
z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE 
L 65 z 02.03.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 13.  

5) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 86 z 21.03.2014, str. 30, Dz. Urz. UE L 126 
z 29.04.2014, str. 55, Dz. Urz. UE L 137 z 12.05.2014, str. 9, Dz. Urz. UE L 160 z 29.05.2014 str. 33, Dz. Urz. 
UE L 205 z 12.07.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 214 z 19.07.2014, str. 214, Dz. Urz. UE L 221 z 25.07.2014, 
str. 15, Dz. Urz. UE L 226 z 30.07.2014, str. 23, Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 47, Dz. Urz. UE L 331 
z 18.11.2014, str. 26, Dz. Urz. UE L 344 z 29.11.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 40 z 16.02.2015, str. 14, Dz. 
Urz. UE L 70 z 14.03.2015, str. 47, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 157, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2016, 
str. 37, Dz. Urz. UE L 249 z 16.09.2016, str. 39, Dz. Urz. UE L 301 z 09.11.2016, str. 15, Dz. Urz. UE L 67 z 
14.03.2017, str. 88, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2017, str. 63, Dz. Urz. UE LI 203 z 04.08.2017, str. 5, Dz. Urz. 
UE L 237 z 15.09.2017, str. 72, Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2017, str. 51, Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2018, str. 
48, Dz. Urz. UE LI 118 z 14.05.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 194 z 31.07.2018, str. 147, Dz. Urz. UE L 231 z 
14.09.2018, str. 27, Dz. Urz. UE LI 313 z 10.12.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 19 z 22.01.2019, str. 7, Dz. Urz. 
UE L 73 z 15.03.2019, str. 110 i 117, Dz. Urz. UE L 2336 z 13.09.2019, str. 17, Dz. Urz. UE LI 22 z 
28.01.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 78 z 13.03.2020, str. 44, Dz. Urz. UE L 298 z 11.09.2020, str. 23, Dz. Urz. 
UE L 318 z 01.10.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 87 z 15.03.2021, str. 35, Dz. Urz. UE L 321 z 13.09.2021, str. 
32, Dz. Urz. UE LI 359 z 11.10.2021, str. 6, Dz. Urz. UE LI 445 z 13.12.2021, str. 14, Dz. Urz. UE L 40 z 
21.02.2022, str. 23, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 98 i 114, Dz. Urz. UE L 50 z 25.02.2022, str. 1, Dz. 
Urz. UE L 52 z 25.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 59 z 28.02.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 66 z 02.03.2022, str. 
14, Dz. Urz. UE L 80 z 09.03.2022, str. 31, Dz. Urz. UE L 84 z 11.03.2022, str. 28 oraz Dz. Urz. UE LI 87 z 
15.03.2022, str. 44.
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ograniczających  w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 

Urz. UE L 229 z 31.7.2014, str. 13, z późn. zm.6)) w tym w szczególności:

1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;

2) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które wymierzone są te sankcje lub 

z takimi podmiotami powiązanym w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.7)), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1407/2013”;

3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone 

są te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać 

w sprzeczności z tymi sankcjami.

§ 5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) intensywności pomocy – oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

2) inwestycji początkowej – oznacza to inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

3) inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej – oznacza to inwestycję 

początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

4) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – oznacza to odpowiednio 

mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone 

w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

5) small mid-cap – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 103e rozporządzenia 

Komisji nr 651/2014;

6) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 271 z 12.09.2014, str. 54, Dz. Urz. UE L 
349 z 05.12.2014, str. 58, Dz. Urz. UE L 157 z 23.06.2015, str. 50, Dz. Urz. UE L 257 z 02.10.2015, str. 42, 
Dz. Urz. UE L 334 z 22.12.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 178 z 02.07.2016, str. 21, Dz. Urz. UE L 345 z 
20.12.2016, str. 65, Dz. Urz. UE L 166 z 29.06.2017, str. 35, Dz. Urz. UE L 316 z 01.12.2017, str. 20, Dz. Urz. 
UE L 343 z 22.12.2017, str. 77, Dz. Urz. UE L 172 z 09.07.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 331 z 28.12.2018, str. 
224, Dz. Urz. UE L 175 z 28.06.2019, str. 38, Dz. Urz. UE L 330 z 20.12.2019, str. 71, Dz. Urz. UE L 207 z 
30.06.2020, str. 37, Dz. Urz. UE L 430 z 18.12.2020, str. 26, Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 99, Dz. Urz. 
UE L 9 z 14.01.2022, str. 43, Dz. Urz. UE LI 42 z 23.02.2022, str. 95, Dz. Urz. UE L 48 z 25.02.2022, str. 1, 
Dz. Urz. UE L 57 z 28.02.2022, str. 4, Dz. Urz. UE L 63 z 02.03.2022, str. 5, Dz. Urz. UE L 65 z 02.03.2022, 
str. 5, Dz. Urz. UE L 81 z 09.03.2022, str. 8 oraz Dz. Urz. UE LI 87 z 15.03.2022, str. 56.

7) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.
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6) mid-cap –oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r.;

7) przedsiębiorcy – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I 

do rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

8) przedsiębiorca kwalifikowalny – oznacza to przedsiębiorcę uprawnionego do otrzymania 

wsparcia w ramach pomocy publicznej w ramach określonego przeznaczenia pomocy 

publicznej;

9) inwestycji kapitałowej – oznacza to inwestycję kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 74 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

10) inwestycji quasi-kapitałowej – oznacza to inwestycję quasi-kapitałową w rozumieniu art. 

2 pkt 66 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

11) inwestycji technologicznej – oznacza to inwestycję polegającą na zakupie nowej 

technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub 

znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla 

prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo wdrożeniu własnej 

nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco 

ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla 

prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług;

12) inwestycji ekologicznej – oznacza to inwestycję związaną z szerokorozumianą 

energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej 

ekologiczne;

13) kredycie inwestycyjnym objętym gwarancją – oznacza to kredyt objęty gwarancją 

stanowiącą pomoc udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia ……… w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 z przeznaczeniem na 

sfinansowanie inwestycji początkowej;

14) inwestycji finansowanej kredytem objętym gwarancją – oznacza to inwestycję 

początkową polegającą na wdrożeniu nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, 

procesowych, organizacyjnych lub marketingowych identyfikowanych co najmniej na 

poziomie przedsiębiorcy, modeli biznesowych opartych na automatyzacji, robotyzacji lub 

cyfryzacji przedsiębiorstw lub rozwiązań efektywnych energetycznie związanych z 
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energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej 

ekologiczne;

15) inwestorze prywatnym – oznacza to niezależnego inwestora prywatnego w rozumieniu 

art. 2 pkt 72 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

16) pierwszej komercyjnej sprzedaży – oznacza to pierwszą sprzedaż komercyjną w 

rozumieniu art. 2 pkt 75 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

17) podmiocie zarządzającym – oznacza to wewnętrzny organ zarządzający pośrednika 

finansowego lub wspólników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw pośrednika 

finansowego, lub niezależnego zewnętrznego przedsiębiorcę, który formalnie lub 

faktycznie zarządza pośrednikiem finansowym;

18) pośredniku finansowym – oznacza to pośrednika finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

19) dopłacie do kapitału – oznacza to kwotę przyznawaną przedsiębiorcy przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu, na spłatę części 

kapitału kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją w ramach Programu Fundusze 

Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027;

20) rozporządzeniu ogólnym – oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i 

Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy 

finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i 

Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 

Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 

30.06.2021, str. 159, z późn. zm.);

21) banku kredytującym – oznacza to bank udzielający kredytu technologicznego 

lub ekologicznego, a także kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją w związku z 

umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego;

22) kredycie technologicznym – oznacza to kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank 

kredytujący na realizację inwestycji technologicznej, który jest częściowo spłacany w 

formie premii technologicznej;
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23) kredycie ekologicznym – oznacza to kredyt udzielany przedsiębiorcy przez bank 

kredytujący na realizację inwestycji ekologicznej, który jest częściowo spłacany w formie 

premii ekologicznej;

24) nowej technologii – oznacza to technologię w formie prawa własności przemysłowej lub 

wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej 

wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, 

produktów, procesów lub usług;

25) premii technologicznej – oznacza to kwotę przyznawaną przedsiębiorcy przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu, na spłatę części 

kapitału kredytu technologicznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027;

26) premii ekologicznej – oznacza to kwotę przyznawaną przedsiębiorcy przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu, na spłatę części 

kapitału kredytu ekologicznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla 

Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

§ 6. Podmiotami udzielającymi pomocy są Bank Gospodarstwa Krajowego lub podmiot 

wdrażający instrument finansowy (fundusz powierniczy), o którym mowa w art.  2 pkt 22 

rozporządzenia ogólnego, a w przypadku pomocy na finansowanie ryzyka podmiot udzielający 

pomocy jest podmiotem, któremu powierzono zadanie w rozumieniu art. 2 pkt 79 

rozporządzenia Komisji 651/2014.

§ 7. Pomoc jest udzielana:

1) zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

2) w formie, o której mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 8. Pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość 

przekroczy progi określone w art. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 9. Pomoc wywołuje efekt zachęty, co oznacza, że jest udzielana przedsiębiorcy pod 

warunkiem złożenia wniosku o jej udzielenie przed rozpoczęciem prac nad projektem.

§ 10. 1. Pomoc podlega kumulacji z inną pomocą lub pomocą de minimis, udzieloną 

danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez 

względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej 

intensywności pomocy dla danego przeznaczenia określonych w rozdziale III rozporządzenia 

Komisji nr 651/2014, oraz w mapie pomocy regionalnej na lata 2014–2021, określonej na 
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podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

2. Pomoc i pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych 

kosztów kwalifikowalnych lub której nie można przypisać do takich kosztów, można łączyć z 

inną pomocą, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do 

najwyższego łącznego progu finansowania ustalonego zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji 

nr 651/2014 lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję Europejską.

3. Pomoc de minimis może być udzielana, pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de 

minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku 

podatkowym oraz w ciągu 2 poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych 

formach, nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro dla jednego 

przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu 

drogowego towarów – wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 euro dla jednego 

przedsiębiorcy.

4. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis przez jednego 

przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 

rozporządzenia Komisji nr 1407/2013.

Rozdział 2

Regionalna pomoc inwestycyjna

§ 11. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielana na inwestycję początkową 

w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. W przypadku przejęcia aktywów zakładu uwzględniane są wyłącznie koszty zakupu 

aktywów od osób trzecich niemających powiązań z nabywcą i zgodnie z warunkami 

określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 12. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej są 

koszty:

1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności 

nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;
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4) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how 

oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego 

pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach 

rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane 

z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia 

zakończenia realizacji projektu;

5) rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione 

przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z 

dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych 

i niezabudowanych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku 

o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot 

upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres 

co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

6) rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych 

przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z 

dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału środków trwałych, innych niż 

określone w pkt 5, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o 

udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot 

upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do 

przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu 

zwrotnego.

2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, może 

wynosić do 10% kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1.

§ 13. 1. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie 

kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1, określa się zgodnie z maksymalną 

intensywnością pomocy regionalnej dla małych lub średnich przedsiębiorców , a w przypadku 

inwestycji ekologicznej również dla small mid-cap i mid-cap,  określoną zgodnie z mapą 

pomocy regionalnej na lata 2022-2027, ustaloną na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
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2. Maksymalną wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając 

warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 14. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana po spełnieniu warunków 

określonych w art. 14 ust. 5  i 16 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Rozdział 3

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP

§ 15. 1. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP są 

koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego 

oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w 

zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

3. Przepisów rozporządzania nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 

2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 16. Intensywność pomocy na usługi doradcze dla MŚP nie przekracza 50% kosztów 

kwalifikowalnych.

Rozdział 4

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

§ 17. 1 W ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności w ramach realizacji 

inwestycji technologicznej i inwestycji ekologicznej zalicza się także koszty związane z 

uzyskiwaniem patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 

28 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 5

Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną

§ 18. 1. W ramach pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność 

energetyczną za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do 

osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, które ustalane są w następujący 

sposób:

1) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych 

kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się te 

koszty związane z efektywnością energetyczną;
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2) jeżeli inwestycje dotyczą poprawy efektywności energetycznej budynków:

a) mieszkalnych,

b) przeznaczonych do kształcenia lub świadczenia usług socjalnych,

c) przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z administracją publiczną 

lub usługami wymiaru sprawiedliwości, policji lub straży pożarnej lub

d) o których mowa w lit. a, b lub c i w których działania inne niż działania wymienione 

w lit. a, b lub c zajmują mniej niż 35 % całkowitej wewnętrznej powierzchni

– za koszty kwalifikowalne uznaje się całkowite koszty inwestycji niezbędne do 

osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, pod warunkiem, że poprawa 

efektywności energetycznej prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

pierwotną o co najmniej 20 % w przypadku renowacji oraz do oszczędności energii 

pierwotnej o co najmniej 10 % w porównaniu z progiem określonym dla wymogów 

dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w krajowych środkach 

wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 

2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 

18.06.2010 str. 13) w przypadku nowych budynków. Początkowe zapotrzebowanie 

na energię pierwotną oraz szacowaną poprawę ustala się poprzez odniesienie do 

świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 2 pkt 12 dyrektywy 

2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków;

3) w innych przypadkach koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez 

odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która 

prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. Różnica między 

kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością energetyczną i może 

stanowić koszty kwalifikowalne;

4) kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu 

efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne;

5) w przypadku budynków, o których mowa w pkt 2 lit. b, inwestycję w poprawę 

efektywności energetycznej budynku można łączyć z inwestycjami w niektóre lub 

wszystkie z poniższych; zintegrowane miejscowe instalacje wytwarzające energię 

elektryczną lub ciepło ze źródeł odnawialnych; urządzenia do magazynowania energii 

wytworzonej przez miejscową instalację wytwarzającą energię ze źródeł odnawialnych; 

urządzenia i powiązana infrastruktura wbudowane w konstrukcję budynku i służące do 

ładowania pojazdów elektrycznych użytkowników budynku; inwestycje w cyfryzację 
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budynku, w szczególności na rzecz zwiększenia jego gotowości do obsługi inteligentnych 

sieci;

6) inwestycje kwalifikowalne mogą obejmować interwencje ograniczone do okablowania 

pasywnego wewnątrz budynków lub okablowania strukturalnego na potrzeby sieci 

danych oraz – w razie potrzeby – dodatkową część sieci pasywnej znajdującą się na 

prywatnej nieruchomości poza budynkiem;

7) wyłączone jest oprzewodowanie i okablowanie na potrzeby sieci danych poza prywatną 

nieruchomością;

8) w przypadku wszelkich takich prac łączonych za koszty kwalifikowalne uznaje się 

całkowite koszty inwestycji w różne urządzenia;

9) pomoc może zostać przyznana właścicielowi (właścicielom) budynku lub najemcy 

(najemcom), w zależności od tego, kto przeprowadza prace w zakresie efektywności 

energetycznej.

2. Intensywność pomocy nie przekracza 30% kosztów kwalifikowalnych.

3. Intensywność pomocy zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20 

punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikro- i małego przedsiębiorcy;

2) 5 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarze 

województw: dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz na obszarach regionu 

warszawskiego stołecznego należących do gmin: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, 

Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, 

Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, 

Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola; 

3)    15 punktów procentowych – w przypadku gdy inwestycja jest realizowana na obszarach 

należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, 

małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, 

świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego oraz regionu 

mazowieckiego regionalnego.

4. Przepisów rozporządzania nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 

2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
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Rozdział 6

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

§ 19. 1. W ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł 

odnawialnych za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do 

propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Ustala się je w następujący 

sposób:

1) w przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można 

wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład 

jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt 

związany z energią ze źródeł odnawialnych może stanowić koszty kwalifikowalne;

2) w przypadku gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można 

określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, 

która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka 

różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł 

odnawialnych i może stanowić koszty kwalifikowalne;

3) w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla 

środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty 

kwalifikowalne mogą stanowić całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego 

poziomu ochrony środowiska.

2. Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu 

ochrony środowiska, nie uznaje się za kwalifikowalne.

3. Intensywność pomocy nie przekracza:

1) 45% kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 1 

pkt 1 lub 2;

2) 30% kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty te oblicza się zgodnie z kryteriami w ust. 1 

pkt 3.

4. Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów procentowych w przypadku 

pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy 

na rzecz średnich przedsiębiorstw.

5. Intensywność pomocy można zwiększyć o 15 punktów procentowych w przypadku 

inwestycji prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w 

art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu, oraz o 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji 
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prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 

ust. 3 lit. c Traktatu.

6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się również w przypadkach, o których mowa w 

art. 41 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

Rozdział 7

Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy

§ 20. 1. W ramach pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system 

ciepłowniczy i chłodniczy za koszty kwalifikowalne w przypadku zakładu produkcyjnego 

uznaje się dodatkowe koszty niezbędne do budowy, rozbudowy i odnowienia jednej lub 

większej liczby jednostek wytwórczych w celu ich eksploatacji jako efektywnego 

energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w porównaniu z tradycyjnym zakładem 

produkcyjnym. Inwestycja może stanowić integralną część efektywnego energetycznie 

systemu ciepłowniczego i chłodniczego.

2. Intensywność pomocy w przypadku zakładu produkcyjnego nie przekracza 45% 

kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy można zwiększyć o 20 punktów 

procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów 

procentowych  przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

3. Intensywność pomocy w przypadku zakładu produkcyjnego można zwiększyć o 15 

punktów procentowych dla inwestycji prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które 

spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu, oraz o 5 punktów procentowych w 

przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki 

określone w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu.

4. Kosztami kwalifikowalnymi w przypadku sieci dystrybucji są koszty inwestycji.

5. Kwota pomocy w przypadku sieci dystrybucji nie przekracza różnicy między kosztami 

kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów 

kwalifikowalnych ex ante albo poprzez mechanizm wycofania.
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Rozdział 8

Pomoc na finansowanie ryzyka

§ 21. 1.  Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla MŚP na 

finansowanie ryzyka uznaje się przedsiębiorców, którzy w momencie rozpoczęcia początkowej 

inwestycji w zakresie finansowania ryzyka są nienotowanymi MŚP, w rozumieniu art. 2 pkt 76 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014, i spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

1) nie prowadzą działalności gospodarczej na żadnym rynku;

2) prowadzą działalność gospodarczą na dowolnym rynku krócej niż 7 lat od pierwszej 

komercyjnej sprzedaży;

3) w biznesplanie wykazali potrzebę dokonania początkowej inwestycji, która przekracza 

50% ich średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach i która jest niezbędna w celu 

wejścia na nowy rynek produktowy lub geograficzny.

2.  Pomoc na finansowanie ryzyka może też obejmować inwestycje kontynuacyjne, w 

rozumieniu art. 2 pkt 77 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, dokonane w kwalifikowalnych 

przedsiębiorców, w tym po upływie 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, jeżeli spełnione 

są łącznie następujące warunki:

1) nie przekroczono łącznej kwoty pomocy na finansowanie ryzyka określonej w § 14;

2) możliwość inwestycji kontynuacyjnych została przewidziana w początkowym 

biznesplanie;

3) przedsiębiorca objęty inwestycją kontynuacyjną nie stał się powiązany, w rozumieniu art. 

3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014, z innym niż pośrednik 

finansowy lub inwestor prywatny przedsiębiorcą, chyba że nowy podmiot spełnia 

warunki umożliwiające zakwalifikowanie go do MŚP.

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

przedsiębiorców pomoc na finansowanie ryzyka może być przeznaczona na refinansowanie, w 

rozumieniu art. 2 pkt 78 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, pod warunkiem, że 

refinansowanie jest połączone ze zwiększeniem kapitału w spółce kapitałowej pochodzącego 

ze źródeł zewnętrznych odpowiadającym co najmniej 50% każdej rundy inwestycji w 

przedsiębiorców kwalifikowalnych.

§  22. 1.  Pomoc na finansowanie ryzyka jest przekazywana przez podmiot udzielający 

pomocy pośrednikom finansowym na rzecz inwestorów prywatnych w formie kapitału 

własnego lub quasi-kapitału własnego, lub środków finansowych, przeznaczonych na 
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zapewnienie inwestycji w zakresie finansowania ryzyka bezpośrednio lub pośrednio 

kwalifikowalnym przedsiębiorcom.

2.  Na poziomie kwalifikowalnych przedsiębiorców pomoc na finansowanie ryzyka może 

przybrać formę inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych lub pożyczek.

3.  W przypadku inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, na cele zarządzania 

płynnością pośrednik finansowy może wykorzystać nie więcej niż 30% łącznej wartości wpłat 

na poczet wniesionego i zadeklarowanego do wniesienia do pośrednika finansowego kapitału.

§  23. 1.  Podmiot udzielający pomocy wybiera pośredników finansowych lub podmioty 

zarządzające w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do 

składania ofert, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii 

Europejskiej i prawa polskiego oraz mającego na celu ustanowienie odpowiednich 

mechanizmów podziału zysków i ryzyka, a także z uwzględnieniem warunków określonych w 

niniejszym rozdziale.

2. Podmiot udzielający pomocy, dokonując wyboru pośredników finansowych:

1) nie wprowadza rozróżnienia ze względu na miejsce prowadzenia przez nich działalności 

gospodarczej lub rejestracji w odpowiednim rejestrze w którymkolwiek państwie 

członkowskim Unii Europejskiej;

2) może wymagać spełnienia przez nich określonych kryteriów obiektywnie uzasadnionych 

charakterem inwestycji.

3.  Pośrednik finansowy spełnia łącznie następujące warunki:

1) podejmuje decyzje finansowe motywowane zyskiem; warunek ten uznaje się za 

spełniony, w przypadku gdy:

a) przewiduje procedurę należytej staranności w celu zapewnienia racjonalnej 

ekonomicznie strategii inwestycyjnej służącej do wdrożenia pomocy finansowania 

ryzyka, w tym polityki dywersyfikacji ryzyka ukierunkowanej na osiągnięcie 

rentowności i efektywnej skali pod względem wielkości i zasięgu terytorialnego 

danego portfela inwestycji,

b) pomoc na finansowanie ryzyka udzielana kwalifikowalnym przedsiębiorcom opiera 

się na racjonalnym biznesplanie zawierającym szczegółowe informacje na temat 

produktu, sprzedaży, kształtowania się rentowności oraz zachowania trwałości 

finansowej,

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

strategia wyjścia w rozumieniu art. 2 pkt 69 rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
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2) jest zarządzany na zasadach komercyjnych, co oznacza, że pośrednik finansowy lub 

podmiot zarządzający spełniają następujące warunki:

a) są obowiązani z mocy prawa lub umowy do działania z należytą starannością 

charakteryzującą profesjonalnego zarządcę i w dobrej wierze oraz do zapewnienia 

braku konfliktu interesów; zastosowanie mają najlepsze praktyki, a do podmiotów 

zarządzających także nadzór regulacyjny,

b) ich wynagrodzenie jest zgodne z praktykami rynkowymi; warunek ten uznaje się za 

spełniony, jeżeli podmiot zarządzający lub pośrednik finansowy jest wybierany w 

drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania 

ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z doświadczeniem, wiedzą 

fachową oraz potencjałem operacyjnym i finansowym,

c) otrzymują wynagrodzenie powiązane z uzyskanymi wynikami lub przejmują część 

ryzyka związanego z inwestycją podwyższonego ryzyka przez współinwestowanie 

środków własnych, tak aby zapewnić, że interesy podmiotu zarządzającego są trwale 

powiązane z interesami inwestora publicznego,

d) określą strategię inwestycyjną, kryteria i proponowane ramy czasowe inwestycji,

e) inwestorzy mają prawo do bycia reprezentowanymi w organach zarządzających 

pośrednikiem finansowym.

§  24. 1.  W przypadku ustanawiania mechanizmów podziału zysków i strat między 

inwestorem publicznym i inwestorem prywatnym w procedurze wyboru pośredników 

finansowych preferowany jest asymetryczny podział zysku.

2.  W przypadku asymetrycznego podziału strat między inwestorem publicznym a 

prywatnym pierwsza strata, która pokrywana jest przez inwestora publicznego, ograniczona 

jest do 25% łącznej wartości inwestycji.

3.  Zastosowanie asymetrycznego podziału zysków i strat, który umożliwia inwestorowi 

prywatnemu prowadzącemu działalność gospodarczą inwestycję na warunkach 

korzystniejszych niż rynkowe, stanowi dla niego pomoc publiczną.
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§  25. 1. W przypadku pomocy na finansowanie ryzyka polegającej na zapewnieniu 

inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych lub dłużnych kwalifikowalnym przedsiębiorcom, 

pomoc taka ma służyć pozyskaniu dodatkowego finansowania od inwestorów prywatnych na 

poziomie pośredników finansowych lub kwalifikowalnych przedsiębiorców, tak aby osiągnąć 

łączną stopę udziału prywatnego na następujących minimalnych poziomach:

1) 10% pomocy na finansowanie ryzyka przyznanej kwalifikowalnym przedsiębiorcom 

przed dokonaniem przez nich pierwszej komercyjnej sprzedaży na dowolnym rynku;

2) 40% pomocy na finansowanie ryzyka przyznanej kwalifikowalnym przedsiębiorcom, o 

których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2;

3) 60% pomocy na finansowanie ryzyka przyznanej kwalifikowalnym przedsiębiorcom, o 

których mowa w § 21 ust. 1 pkt 3.

2.  Jeżeli instrument finansowy wdrażany przez pośrednika finansowego, skierowany 

do kwalifikowalnych przedsiębiorców na różnych etapach rozwoju, o których mowa w ust. 1, 

nie zakłada udziału prywatnego kapitału na poziomie kwalifikowalnych przedsiębiorców, 

pośrednik finansowy osiąga wysokość udziału prywatnego stanowiącą co najmniej średnią 

ważoną opartą na wielkości poszczególnych inwestycji w portfelu bazowym i będącą 

wynikiem zastosowania wobec takich inwestycji minimalnych stóp udziału, o których mowa 

w ust. 1.

§  26. Pomoc na finansowanie ryzyka polegająca na udzielaniu pożyczek przedsiębiorcom 

kwalifikowalnym lub dokonywaniu inwestycji quasi-kapitałowych o takiej strukturze jak dług 

może być udzielona, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 21 ust. 16 lit. a i b 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014 w zakresie dotyczącym pożyczek i inwestycji quasi-

kapitałowych o takiej strukturze jak dług.

§  27.  Łączna kwota pomocy na finansowanie ryzyka nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 15 000 000 euro na kwalifikowalnego przedsiębiorcę w ramach 

dowolnej formy pomocy na finansowanie ryzyka.

Rozdział 9

Pomoc dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

§  28.  Za przedsiębiorców kwalifikowalnych w ramach pomocy dla przedsiębiorców 

rozpoczynających działalność uznaje się przedsiębiorców, o których mowa w art. 22 ust. 2 

rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
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§  29. 1.  Pomoc dla przedsiębiorców kwalifikowalnych jest udzielana w formie 

inwestycji kapitałowych lub quasi-kapitałowych, o wartości ekwiwalentu dotacji brutto do 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

1) 600 000 euro dla przedsiębiorców kwalifikowalnych mających siedzibę albo miejsce 

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

107 ust. 3 lit. c Traktatu;

2) 800 000 euro dla przedsiębiorców kwalifikowalnych mających siedzibę albo miejsce 

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

107 ust. 3 lit. a Traktatu.

2.  W przypadku kwalifikowalnych przedsiębiorców, którzy są przedsiębiorcami 

innowacyjnymi, w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, określone w 

ust. 1 kwoty maksymalne mogą zostać podwojone.

Rozdział 10

Tryb udzielania pomocy

§ 30. Wybór projektów do dofinansowania następuje w sposób konkurencyjny. 

§ 31. Przed udzieleniem pomocy przedsiębiorca kwalifikowalny dostarcza podmiotowi 

udzielającemu pomocy dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej.

§ 32. Pomoc dla MŚP na finansowanie ryzyka jest udzielana przez co najmniej jednego 

pośrednika finansowego.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§ 33. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana zgodnie z mapą pomocy 

regionalnej o której mowa w  art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 

ust. 4 zdanie pierwsze i drugie, w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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