
Projekt z dnia 4 lutego 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  A D M I N I S T R A C J I  I  C Y F R Y Z A C J I 1 )

z dnia                2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora 

publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie 

zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014–20202) 

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. poz. 1146) zarządza się, co następuje: 

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

przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej w ramach 

następujących poddziałań drugiej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014 - 2020: 

1) 2.3.1. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki, zwane dalej „poddziałaniem 2.3.1.”;

2) 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, zwane dalej „poddziałaniem 2.3.2.”.

2. Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej 

"wsparciem", przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej – administracja publiczna 
i informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji 
(Dz. U. poz. 1254).

2) Tekst Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 został zaakceptowany decyzją Komisji 
Europejskiej nr CCI 2014PL16RFOP002 z dnia 5 grudnia 2014 r., przyjmującą niektóre elementy programu 
operacyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce i przyjęty uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014 - 2020.
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§ 2.1. Wsparcie udzielone w ramach poddziałania 2.3.1. w odniesieniu do wydatków, 

o których mowa w § 8 ust. 2, stanowi:

1) pomoc de minimis i jest udzielane 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), zwanego dalej "rozporządzeniem 

Komisji (UE) nr 1407/2013";

2)  pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w art. 26 

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 (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej 

"rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014";

3)  pomoc publiczną na realizację inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz regionalną pomoc inwestycyjną i jest 

udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i III 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Wsparcie udzielone w ramach poddziałania 2.3.2. w odniesieniu do wydatków, 

o których mowa w § 8 ust. 2, stanowi:  

1) pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 

Komisji (UE) nr 1407/2013;

2) pomoc publiczną i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w art. 53 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Wsparcie, które nie przekracza w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch 

poprzednich lat podatkowych 200 000 euro, a w odniesieniu do przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów – 100 000 

euro, jest udzielane w formie pomocy de minimis.

4.  Wsparcie przekraczające próg, o którym mowa w ust. 3 jest udzielane jako wsparcie, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2.

§ 3. Wsparcia, o którym mowa w § 2:

1) ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 nie udziela się na działalność, o której mowa w art. 1 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;

2) ust. 1 pkt 2 i 3  i ust. 2 pkt 2 nie udziela się na działalność, o której mowa w art. 1 ust. 3-

5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
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§ 4. O wsparcie może ubiegać się podmiot, który prowadzi regularną działalność 

o charakterze gospodarczym, w szczególności:

1) organizacja pozarządowa non-profit,

2) państwowa lub współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

instytucja kultury,

3) ogólnokrajowy nadawca radiowy i telewizyjny,

4) jednostka naukowa prowadząca działalność o charakterze gospodarczym nierozdzieloną 

od działalności o charakterze niegospodarczym w rozumieniu przyjętym przez Komisję 

Europejską3)

- zwany dalej "przedsiębiorcą".

 §  5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dniu udzielenia pomocy – należy przez to rozumieć dzień podpisania umowy 

o dofinansowanie;

2) dniu zakończenia realizacji projektu – należy przez to rozumieć dzień złożenia wniosku 

o płatność końcową;

3) intensywności wsparcia – należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu 

art. 2 pkt 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) rozpoczęciu realizacji projektu – należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac 

w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) środkach trwałych – należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 

330, z późn. zm. 4)), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

6) wartościach niematerialnych i prawnych – należy przez to rozumieć wartości 

niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości.

§ 6.1. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na cyfrowym udostępnieniu informacji sektora 

publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowym udostępnieniu 

zasobów kultury.

3) Pojęcie działalności o charakterze niegospodarczym zostało ustalone w komunikacie Komisji – Zasady 
ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz. Urz. UE C 198 
z 27.06.2014, str. 1).

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 
768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.
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2. Wsparcie jest udzielane w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone przedsiębiorcy, który spełnia 

łącznie następujące warunki:

1) prowadzi działalność gospodarczą w sposób zorganizowany, co najmniej w formie 

przedstawicielstwa lub oddziału, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  jest wpisany do właściwego rejestru;

3) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem projektu;

4) złożył oświadczenie, że nie uzyskał pomocy finansowej ze środków publicznych na te 

same wydatki w ramach realizowanego projektu;

5)  zobowiązał się do utrzymywania inwestycji w obszarze otrzymującym pomoc przez co 

najmniej pięć lat lub, w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, przez co 

najmniej trzy lata, od daty jej ukończenia, co nie wyklucza wymiany w tym okresie 

przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem że działalność 

gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez stosowny minimalny okres.

4. Warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie stosuje się w odniesieniu do wydatków, 

o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 6 lit. a.

§ 7.1. Wsparcie w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez 

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

intensywności wsparcia, określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii 

Europejskiej.

2. Równowartość udzielonego wsparcia oblicza się według średniego kursu euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.

§ 8.1.Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki faktycznie 

poniesione i udokumentowane, bezpośrednio i wyłącznie związane z projektem, niezbędne do 

jego realizacji i ponoszone w sposób efektywny, pomniejszone o naliczony podatek od 

towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego 

zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

2. Do wydatków kwalifikujących  się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na:
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1) pokrycie kosztów nabycia prawa własności albo wybudowania budynku lub budowli do 

wysokości 20% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod 

warunkiem że:

a) beneficjent przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena 

nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień 

nabycia,

b) beneficjent przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że 

nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu 

objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

c) w okresie 10 lat poprzedzających dzień nabycia nieruchomości jej nabycie nie było 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ani z krajowych środków 

publicznych,

d) nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego 

wsparciem;

2) pokrycie kosztów budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawy 

infrastruktury, jeżeli w ciągu roku przynajmniej 80% czasu lub przestrzeni tej 

infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z projektem, do wysokości 

20% wartości projektu dla projektów, dla których pomoc jest udzielana zgodnie 

z przepisami, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;

3) zlecenie robót budowlanych i nabycie materiałów budowlanych związanych 

z przygotowaniem specjalistycznych pomieszczeń na aparaturę i urządzenia 

umożliwiające udostępnienie zasobów;

4) zakup usług informatycznych, technicznych lub doradczych prowadzących do 

digitalizacji i udostępnienia zasobów;

5) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób 

zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na 

obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy beneficjentów będących osobami fizycznymi 

prowadzącymi działalność gospodarczą;

6) zakup ekspertyz, analiz przygotowawczych oraz usług tłumaczeniowych i innych usług 

doradczych do wysokości 5% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem, związanych z:

a) przygotowaniem realizacji projektu, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia,
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b) realizacją projektu;

7) pokrycie kosztów ogólnych obejmujących zakup usług transportowych, 

telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, zakup usług księgowych, 

prawnych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń, 

pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku; pokrycie 

tych kosztów jest możliwe do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących 

się do objęcia wsparciem;

8) promocję wdrożonych rozwiązań dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym 

działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej 

w projekcie objętym wsparciem;

9) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, 

nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości te łącznie:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym wsparcie,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

d) zostaną włączone do aktywów przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną 

związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej pięć lat albo 

w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – trzy lata;

10) zakup nowych środków trwałych;

11) modernizację posiadanej aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia 

infrastruktury informatycznej zaliczanych do środków trwałych;

12) w przypadku umowy leasingu – raty spłat wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, poniesione przez korzystającego do dnia 

zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia 

umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu 

zwrotnego, albo spłatę wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, należnej z tytułu umowy leasingu prowadzącego do 

przeniesienia własności, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;

13) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, 

określonych w tej umowie;

14) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez beneficjenta 

odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych 

do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;



– 7 –

15) zakup szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, 

bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą usług, do wysokości 

nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem, obejmujące koszty:

a) wynagrodzenia wykładowców poniesione za godziny, podczas których 

wykładowcy uczestniczą w szkoleniu,

b) operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane ze 

szkoleniem, takie jak koszty podróży, materiały szkoleniowe, amortyzacja narzędzi 

i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby 

szkolenia; do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się 

kosztów zakwaterowania, z wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów 

zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi,

c) usług doradczych związanych ze szkoleniem,

d) osobowe uczestników szkolenia i ogólne koszty pośrednie w tym koszty 

administracyjne, wynajem, koszty ogólne poniesione za czas, w którym uczestnicy 

szkolenia biorą udział w szkoleniu;

16) koszty publikacji, w tym wynagrodzenie autorów -  koszty praw autorskich, tłumaczy, 

wydawców, inne koszty redakcyjne, w tym korekta tekstu, rewizja, koszty związane z 

opracowaniem układu tekstu i przygotowaniem do publikacji oraz koszty publikacji w 

Internecie.

3. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, o których 

mowa w ust. 2 pkt 9 i 10, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 9. W odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki 

poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, z wyjątkiem wydatków, 

o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 6 lit. a, do dnia określonego w umowie o dofinansowanie. 

Przepisy § 8 ust. 2 pkt 1-4, 6, 8-16 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej: 

1) z rachunku bankowego beneficjenta prowadzonego w walucie polskiej, przelicza się na 

walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności 

w dniu jej dokonania;
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2) posiadanej przez beneficjenta przelicza się na walutę polską według średniego kursu 

euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania płatności przez 

właściwą instytucję na rzecz beneficjenta.

§ 11.1. Intensywność wsparcia w odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie 

z przepisami, o których mowa w § 2 ust. 1: 

1)  pkt 1 nie przekracza 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) pkt 2 nie przekracza 50% wydatków  kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

3) pkt 3 wynika z mapy pomocy regionalnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.5)). 

2. Intensywność wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może przekroczyć 50% 

wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w odniesieniu do pomocy na szkolenia 

oraz na doradztwo.  

3. Intensywność wsparcia w odniesieniu do pomocy na szkolenia może ulec 

zwiększeniu do wartości ustalonych zgodnie z art. 31 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014.

4. W przypadku gdy wsparcie w odniesieniu do pomocy na doradztwo dotyczy projektu 

realizowanego w kilku lokalizacjach objętych różną intensywnością wsparcia, maksymalną 

dopuszczalną intensywnością wsparcia w części dotyczącej wydatków na inwestycję 

początkową jest pułap określony dla tej lokalizacji projektu, w której intensywność wsparcia 

jest najniższa.

§ 12. Intensywność wsparcia w odniesieniu do pomocy udzielanej zgodnie z przepisami, 

o których mowa w § 2 ust. 2:

1) pkt 1 nie przekracza 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

2) pkt 2 w przypadku projektów generujących zysk operacyjny określa się zgodnie z art. 53 

ust. 6 i 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Jeżeli wsparcie na projekt nie 

przekracza 1 mln euro, maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 80% kosztów 

kwalifikujących się do objęcia wsparciem zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014;

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.
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3) pkt 2 w przypadku projektów polegających na upublicznianiu literatury i muzyki 

maksymalną kwotę wsparcia i maksymalny poziom dofinansowania ustala się zgodnie 

z art. 53 ust. 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 13. Wsparcie na realizację poddziałania 2.3.1. oraz poddziałania 2.3.2. podlega 

indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej:

1) w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1 lit. a, j i z rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014;

2) w części dotyczącej wydatków na doradztwo, w przypadku określonym w art. 4 ust. 1 

lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) w części dotyczącej wydatków na szkolenia, w przypadku określonym w art. 4 ust. 1 lit. 

n rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 14. Pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1:

1) pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa 

w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013;

2) pkt 3 jest udzielana w zakresie wynikającym z mapy pomocy regionalnej zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa 

w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

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

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, 

REDAKCYJNYM I LEGISLACYJNYM

Katarzyna Kobierska

Dyrektor Departamentu Prawnego

/- podpisano bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy

ważnego kwalifikowanego certyfikatu/


