
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. 

Poz. 1000 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I RO ZWOJU
1) 

z dnia 2 lipca 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej 

w ramach regionalnych programów operacyjnych 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy 

ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1771) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 

1) pożyczki udzielanej przedsiębiorcy, oprocentowanej według stopy referencyjnej ustalonej zgodnie z metodą 

określoną przez Komisję Europejską
2)

 lub stopy wyższej; 

2) poręczenia spłaty kredytu lub innego zobowiązania finansowego udzielanego przedsiębiorcy, który nie ma pro-

blemów finansowych zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję Europejską
3)

, jeżeli: 

a) koszt poręczenia został ustalony w oparciu o stawkę bezpieczną określoną przez Komisję Europejską
4)

 lub 

stawkę wyższą, 

b) poręczenie jest terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej, 

c) poręczenie nie obejmuje więcej niż 80% niespłaconego kredytu lub innego zobowiązania finansowego.”; 

2) w § 5 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzed-

siębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządze-

nia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 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); 

5) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;”; 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257). 
2) Metoda ta jest określona w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. 

UE C 14 z 19.01.2008, str. 6). 
3) Kryteria te są określone w pkt 3.2 lit. a obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy pań-

stwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10, z późn. zm.). 
4) Stawka ta jest określona w pkt 3.3 obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa 

w formie gwarancji. 
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3) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pomoc, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, która nie została udzielona w odniesieniu do konkretnych kosztów 

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

publiczną udzieloną przedsiębiorcy zgodnie z rozporządzeniem nr 800/2008, rozporządzeniem 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 lub zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję Europejską.”; 

4) w § 32 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 

poz. 404, z późn. zm.
5)

), dotyczące bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych;”. 

§ 2. 1. Do umów, na podstawie których udzielono pomocy, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego roz-

porządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się 

przepisy rozporządzenia zmienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia w zakresie wynikającym z niniejszego rozporządze-

nia, uzupełnia się na wezwanie podmiotu zarządzającego instrumentem inżynierii finansowej w terminie wyznaczonym 

przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę. 

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

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak 

 

                                                           
5) 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. 




