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1383
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 20 października 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Na podstawie art. 21 ust. 3 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) zarządza się, co następuje:

i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119,
poz. 1252, z późn. zm.3)),
c) podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele
statutowe służące tworzeniu korzystnych
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
przez udzielanie pożyczek,

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania
pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) instrumentach inżynierii finansowej — należy przez to rozumieć wyodrębnione księgowo fundusze utworzone w celu tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez udzielanie z ich środków pożyczek, których wypracowane zyski przeznaczane są na cele związane z utworzeniem
tych funduszy, zarządzane w szczególności
przez:

d) konsorcja podmiotów, o których mowa
w lit. a—c;”;
2) w § 32 w ust. 2 uchyla się pkt 2 i 3;
3) w § 33:
a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) na tworzenie korzystnych warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości ze środków
instrumentów inżynierii finansowej;”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe —
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r.
Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)),

„1a. Wielkość pomocy, o której mowa w ust. 1
pkt 3a udzielanej w formie pożyczek, wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji
brutto, przy zastosowaniu przepisu art. 2
ust. 4 lit. a rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis.”,

b) banki spółdzielcze — w rozumieniu ustawy
z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

1)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260
i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623,
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719,
Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190,
poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272,
Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192,
poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71,
poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144,
poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 40, poz. 226,
Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257,
poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 388, Nr 126, poz. 715,
Nr 131, poz. 763, Nr 134, poz. 779 i 781, Nr 165, poz. 984,
Nr 199, poz. 1175, Nr 201, poz. 1181 i Nr 232, poz. 1378.

„5. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 3a, nie
ma zastosowania do pożyczek oprocentowanych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy
bazowej oraz marży ustalonej w oparciu
o komunikat Komisji Europejskiej w sprawie
zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14
z 19.01.2008, str. 6), udzielanych przedsiębiorcom niespełniającym kryterium zagrożonego przedsiębiorcy w rozumieniu komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004,
str. 2, z późn. zm.).”;
3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 111, poz. 1195, z 2002 r. Nr 141, poz. 1178
i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 137, poz. 1303 i Nr 228,
poz. 2260, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 52, poz. 344, z 2008 r. Nr 209,
poz. 1315 oraz z 2009 r. Nr 127, poz. 1050.
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4) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona
podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach
podatkowych otrzymał pomoc de minimis
z różnych źródeł i w różnych formach, której
wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się
ubiega, przekracza równowartość w złotych
kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia
działalności w sektorze transportu drogowego
— równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.”;
5) § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. Pomoc może być udzielana, z zachowaniem
warunków określonych w rozporządzeniu,
w projektach:
1) systemowych;
2) wyłonionych w trybie konkursu.”;
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o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
2) w przypadku pomocy de minimis:
a) informacje, o których mowa w art. 37
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej,
b) zaświadczenia o pomocy de minimis
albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, 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 bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich
lat podatkowych.”.
§ 2. Do umów o dofinansowanie oraz umów
o przystąpieniu do projektu, zawartych przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje
się przepisy dotychczasowe.

6) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. Beneficjent pomocy do dnia zawarcia umowy o udzielenie pomocy przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy następujące dokumenty:
1) w przypadku pomocy innej niż pomoc
de minimis: informacje albo informacje
i oświadczenia, o których mowa w art. 37
ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

§ 3. Do wniosków o udzielenie pomocy, złożonych
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, oraz do umów zawartych na podstawie tych
wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

