
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 listopada 2014 r.

Poz. 1609

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 4 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  
pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Roz-
woju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. Nr 226, poz. 1651, z późn. 
zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie § 3, § 5 ust. 2 pkt 2, § 7, § 12a, § 16 ust. 1,  
§ 18b, § 18d, § 18f, § 20a i § 20e, wsparcie uzyskane przez podmiot na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1, jeżeli podmiot 
ten podjął działalność gospodarczą, oraz wsparcie uzyskane przez podmioty prowadzące działalność gospodar-
czą, funkcjonujące w ramach klastra, o którym mowa w § 14a, stanowi pomoc de minimis i jest udzielana zgodnie 
z przepisami 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), 
zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013”.”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 6 i 8,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie 
z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozpo-
rządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie prze-
kracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność 
w zakresie drogowego transportu towarów – 100 000 euro.

6. Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013.”,

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Wielkość pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, udzielanej w formie pożyczek, wyrażana jest za 
pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, przy zastosowaniu przepisu art. 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013.”;

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505, 
z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2014 r. poz. 1146.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 149, poz. 1048, z 2008 r. Nr 161, poz. 1003, z 2009 r. 
Nr 39, poz. 313, z 2011 r. Nr 86, poz. 472 oraz z 2013 r. poz. 220. 
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2)  w § 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do wniosku o udzielenie wsparcia dla technostarterów przedsiębiorca powinien dołączyć:

1)  zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.4));

2)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór okreś- 
lają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej.”;

3)  w § 9 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Pożyczka na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym jest oprocentowana nie niżej niż według stopy 
referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej na podstawie komuni-
katu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 
z 19.01.2008, str. 6), obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzielenie pożyczki.”;

4)  po § 12 dodaje się § 12a i § 12b w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Agencja może udzielić, w ramach projektu – fundusz pożyczkowy dla kobiet, kobiecie zamieszkałej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:

1)  jest przedsiębiorcą wykonującym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2)  zamierza podjąć działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– pomocy finansowej w formie pożyczki, zwanej dalej „pożyczką dla kobiet”.

2. Pożyczka dla kobiet jest udzielana na realizację przedsięwzięcia, którego celem jest:

1)  uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub 
usług i nie generuje zysków;

2)  rozwój działalności gospodarczej. 

3. Agencja nie może udzielić pożyczki dla kobiet kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność  
gospodarczą w formie spółki cywilnej.

4. Pożyczka dla kobiet jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji przedsięwzięcia 
objętego pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy pożyczki dla kobiet.

5. Pożyczka dla kobiet jest przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia tą pożyczką, nie-
zbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia na: 

1)  pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości;

2) zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych;

3) zakup wartości niematerialnych i prawnych;

4) adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

5) zakup materiałów i wyposażenia;

6)  ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy po-
życzki.

6. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką dla kobiet nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżą-
cych kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

7. Wielkość pożyczki dla kobiet nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką.

8. Kwota pożyczki dla kobiet nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

9. Pożyczka dla kobiet jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka jej niespłacenia i po ustanowieniu nale-
żytego zabezpieczenia.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz 
z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.
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10. Oprocentowanie pożyczki dla kobiet jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

11. Wartość pomocy de minimis udzielanej w formie pożyczki dla kobiet stanowi różnicę między zdyskontowaną 
rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wy-
nikającą z oprocentowania zastosowanego przez Agencję i jest obliczana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

12. Umowa o udzielenie pożyczki dla kobiet może przewidywać karencję w jej spłacie, której okres nie może 
przekraczać jednego roku od dnia zakończenia przedsięwzięcia objętego pożyczką. W okresie karencji odsetki nie są 
kapitalizowane.

13. Pożyczka dla kobiet jest wypłacana po ustanowieniu i wniesieniu zabezpieczenia:

1)  należytego wykonania przez pożyczkobiorcę zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w formie weksla  
in blanco z poręczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową oraz

2)  prawidłowego wydatkowania środków pożyczki przez złożenie oświadczenia pożyczkobiorcy w formie aktu 
notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

– z zastrzeżeniem ust. 14.

14. W uzasadnionych przypadkach Agencja może żądać zabezpieczenia w jednej z następujących form:

1)  gwarancji bankowej;

2)  poręczenia;

3)  hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki.

15. Przedsiębiorca może uzyskać pożyczkę dla kobiet tylko raz w okresie realizacji projektu – fundusz pożyczko-
wy dla kobiet, o którym mowa w ust. 1.

§ 12b. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet, zamiesz-
czając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1)  podstawowe warunki udzielania pomocy finansowej w formie pożyczki dla kobiet;

2)  rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie pożyczki dla kobiet;

3)  powiaty, na obszarach których mogą być realizowane przedsięwzięcia objęte pożyczką dla kobiet;

4)  kryteria wyboru przedsięwzięć;

5)  termin rozpatrzenia wniosków;

6)  wzór wniosku o udzielenie pożyczki dla kobiet;

7)  termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie pożyczki dla kobiet;

8)  wzór umowy o udzielenie pożyczki dla kobiet.

3. Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek; 

2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek; 

3) określenie kwoty pożyczki dla kobiet na realizację przedsięwzięcia.

4. Do wniosku o udzielenie pożyczki dla kobiet wnioskodawca powinien dołączyć w szczególności:

1)  zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór okreś- 
lają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej.

5. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie pożyczki dla kobiet, bierze pod uwagę w szczególności: 

1)  przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy; 

2)  wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów; 
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3)  trwałość rezultatów zaplanowanych działań; 

4)  zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki oraz sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami. 

6. Po dokonaniu oceny wniosków Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź 
odmowie udzielenia pożyczki dla kobiet.”;

5)  w § 14b w ust. 3:

a)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3)  zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dotyczące podmiotów funkcjonujących w ra-
mach klastra;”,

b)  w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór 

określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”;

6)  w § 16 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, wykonuje działalność gospodarczą, przy ubieganiu się o udzielenie 
wsparcia jest zobowiązany złożyć:

1)  zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór okreś- 
lają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej.”;

7)  po §18a dodaje się § 18aa i § 18ab w brzmieniu:

„§ 18aa. 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą-
cej członkiem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsię-
biorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE  
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 33), pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów 
związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia.

2. Wsparcie związane ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 1, jest udzielane z przeznaczeniem na pokry-
cie wydatków, poniesionych od dnia 1 stycznia 2015 r., w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych 
przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów speł-
niających warunki określone w ust. 1.

§ 18ab. 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, wskazanej w umowie o dotację celową zawartej z Ministrem 
Gospodarki, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków tego podmiotu 
związanych z prowadzeniem punktu kontaktowego do spraw instrumentów finansowych adresowanych do przedsię-
biorców w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, o których mowa w:

1)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME)  
(2014–2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE;

2)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylającym 
decyzję nr 1982/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 104);

3)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym 
program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającym decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE 
i nr 1041/2009/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 221);
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4)  rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie pro-
gramu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniającym decyzję 
nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia spo-
łecznego Progress (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 238).

2. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 1, faktycznie poniesionych 
przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

3. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów okreś- 
lonych w ust. 1.”;

8)  w § 18c w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór okreś- 
lają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej.”;

9)  w § 18e w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór okreś- 
lają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej;”;

10)  w § 18f:

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 1, mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.5)), posia-
dające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy, oraz siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”, 

b)  w ust. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)  złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach wsparcia 

dużego bonu.”;

11)  w § 18g w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór okreś- 
lają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej;”;

12)  w § 20b:

a)  w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór 

określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;”,

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Agencja udziela wsparcia w ramach bonu na innowacje na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryte-
riami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej 
do wyczerpania alokacji.”, 

c)  ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie 
w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę 
o udzieleniu wsparcia bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach bonu na innowacje.”; 

13)  w § 20e:

a)  uchyla się ust. 6,

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675 oraz 
z 2014 r. poz. 379, 423 i 1198.
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b)  po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

„11a. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu, o których mowa w ust. 10 
i 11, nie zalicza się wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na rzecz podmiotów występujących we wnios- 
ku projektowym jako koordynator projektu albo partner lub podmiotów powiązanych z przedsiębiorcą osobowo 
lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości oraz na zakup towarów lub usług od takich podmiotów.”;

14)  w § 20f:

a)  w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)  wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór 

określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej;”,

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Agencja udziela wsparcia na uzyskanie grantu na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami za-
wartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wy-
czerpania alokacji.”,

c)  uchyla się ust. 9.

§ 2. 1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem 1 lipca 2014 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków złożonych przed dniem 1 lipca 2014 r., na podstawie których nie zostały zawarte umowy do dnia wej-
ścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszym rozporządzeniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Agencja poinformuje o warunkach rozpatrywania tych wniosków i zawiera-
nia umów o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinforma-
tycznej.

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

Minister Gospodarki:  wz. J. Pietrewicz




