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Uzasadnienie

Konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania 

pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz. U. poz. 866) związana jest 

z wydłużeniem okresu obowiązywania Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 

2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 27.07.2013) do końca 2021 r. Zawarte w zmienianym rozporządzeniu 

przepisy odnoszące się do możliwości zwiększenia intensywności pomocy publicznej udzielanej 

zgodnie z 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 (Dz. Urz. 

UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej (§ 

11 ust. 3 rozporządzenia) obowiązują obecnie do końca 2020 r. Wydłużenie tego terminu stało się 

możliwe na podstawie Komunikatu Komisji w sprawie przedłużenia obowiązywania i zmian 

wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, wytycznych w sprawie pomocy państwa 

na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, wytycznych w sprawie pomocy 

państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020, wytycznych dotyczących 

pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w 

trudnej sytuacji, komunikatu w sprawie kryteriów analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy 

państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego 

zainteresowania, komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność 

badawczą, rozwojową i innowacyjną oraz komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie 

zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego 

ubezpieczenia kredytów eksportowych (2020/C 224/02) (Dz. Urz. UE C 224 z 08.07.2020). Aby 

umożliwić przedsiębiorcom korzystanie ze zwiększonych intensywności pomocy w sektorze energetyka 

na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej, należy zatem przedłużyć do końca 2021 r. 

termin określony w § 11 ust. 3 przedmiotowego rozporządzenia.

W dniu 3 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 2136), na podstawie którego wydłużono okres obowiązywania map pomocy regionalnej, 

stanowiących podstawę do określenia regionów objętych zwiększonym dofinansowaniem, do końca 

roku 2021, o których mowa w § 11 ust. 3 zmienianego rozporządzenia. 

W projekcie nie zamieszczono przepisów przejściowych, gdyż jedynie wydłuża on do roku 2021 

obecnie obowiązujące warunki związane z możliwością podwyższania maksymalnej intensywności 

pomocy publicznej.
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Z ww. powodów oraz w związku z tym, że istotne jest szybkie przyjęcie proponowanej zmiany ze 

względu na zbliżający się koniec roku 2020, do którego obowiązują zmieniane przepisy, w § 2 projektu 

proponuje się również, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Rezygnacja z 14-dniowego okresu vacatio legis wpłynie pozytywnie na sytuację podmiotów 

ubiegających się o pomoc na podstawie rozporządzenia, umożliwiając im korzystanie z wyższej 

intensywności pomocy również w roku 2021.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej.

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji.

Projekt nie zawiera regulacji podlegających opiniowaniu, dokonaniu powiadomienia, konsultacji, albo 

uzgodnieniu z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt zostanie udostępniony, w momencie skierowania projektu do uzgodnień i opiniowania, 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie 

„Rządowy Proces Legislacyjny”, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 

1006, z późn. zm.).
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