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DZIENNIK USTAW
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 czerwca 2014 r.
Poz. 797

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1)

.go

z dnia 9 czerwca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007–20132)
Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

1)

w.
rcl

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz. U. Nr 21, poz. 116 oraz z 2013 r. poz. 1398) wprowadza się następujące zmiany:
w § 9 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 	w sektorze węglowym w rozumieniu decyzji Rady nr 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy
państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010, str. 24),
z wyłączeniem pomocy de minimis.”;

2)

w § 10:
a)

w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 	przedsiębiorcy innemu niż wymieniony w pkt 1, 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 nr 1407/2013”.”,

Zgodnie z art. 25 pkt 1 w związku z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r.
poz. 379) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna
Gospodarka, 2007–2013.
Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).
Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej
nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach
pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 9008 z dnia
9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.
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ust. 5 otrzymuje brzmienie:

c)

po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

v.p
l

„5. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielana pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą
de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych
z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy,
a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów
100 tysięcy euro.”,
„5a. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o której mowa w ust. 5, przez jednego
przedsiębiorcę rozumie się jedno przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013.”;
3)

w § 12:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

.go

„1. Pomoc de minimis w zakresie działalności, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 5 i 6, jest udzielana przez
ośrodek innowacyjności zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1407/2013.”,
„3. Pomoc de minimis w zakresie usług, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 5 i 6, może być udzielana pod
warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch
poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro
dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 tysięcy euro. Do ustalenia dopuszczalnego pułapu tej pomocy stosuje się § 10
ust. 5a.”;
w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

w.
rcl

„2. Pomoc publiczna będzie udzielana przedsiębiorcom przez ośrodek innowacyjności do dnia 31 grudnia 2014 r.,
a pomoc de minimis do dnia 30 czerwca 2021 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
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Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

