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Nr w wykazie prac  

Wykaz prac legislacyjnych MRPiT poz. 117 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Konieczność wydania aktu prawnego wynika z potrzeby zapewnienia podstawy prawnej udzielania przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości regionalnej pomocy inwestycyjnej od dnia 1 stycznia 2022 r. 

W związku z kończącym się z dniem 31 grudnia 2021 r. okresem obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 

2014–2021, od dnia 1 stycznia 2022 r. pomoc będzie udzielana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022–2027, 

ustaloną na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743). 

Ponadto w związku z przedłużeniem obowiązywania 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, z późn. zm.) należy dostosować termin, do którego może być udzielana pomoc 

publiczna do okresu kwalifikowalności wydatków, obowiązującego w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i 

Innowacje” finansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tj. do 30 kwietnia 2024 r.). 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem ww. problemu jest wprowadzenie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. poz. 1933) zmian polegających na: 

– odesłaniu do mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027, ustalonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz  

– dostosowaniu terminu, do którego może być udzielana pomoc publiczna do okresu kwalifikowalności wydatków, 

obowiązującego w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” finansowanym z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego (tj. do 30 kwietnia 2024 r.). 

Niewydanie rozporządzenia spowoduje brak podstawy prawnej dla udzielania przez Agencję wsparcia finansowego 

mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom.  

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Z uwagi na fakt, że projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację już funkcjonujących instrumentów pomocy 

finansowej, analiza w tym zakresie nie jest uzasadniona. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

PARP 1  Zapewnienie kontynuacji oferty 

wsparcia finansowego. 

Mikro, mali i średni Przedsiębiorcy, których Raporty projektów 
Możliwość korzystania z 
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przedsiębiorcy projekty zostały 

rekomendowane do 

wsparcia w 2021 r., 

jednak do końca 2021 r. 

nie zostaną zawarte 

umowy (ok. 60 

podmiotów) oraz 

przedsiębiorcy na 

terenie całego kraju 

działający w branży 

gospodarki morskiej i 

śródlądowej – 

potencjalnie ok. 

kilkadziesiąt tysięcy 

(nowy konkurs). 

realizowanych przez PARP. instrumentów wsparcia  

wdrażanych przez PARP.  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji następującym organizacjom: 

1) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) Konfederacja Lewiatan;  

3) Związek Rzemiosła Polskiego; 

4) Business Centre Club;  

5) Krajowa Izba Gospodarcza; 

6) Federacja Przedsiębiorców Polskich; 

7) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Planuje się, że konsultacje będą trwały 14 dni. 

 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy 

Proces Legislacyjny oraz na platformie gov.pl.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Źródłem finansowania wsparcia udzielanego na podstawie projektowanego rozporządzenia,  

w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, jest Norweski Mechanizm 

Finansowy na lata 2014–2021 z ustalonym  budżetem, w którym 85% środków stanowią środki 

norweskie oraz 15% stanowią środki budżetu państwa. Projektowana regulacja umożliwia 

realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania, jednakże do końca 2021 r. nie 

zostaną zawarte umowy w sprawie realizacji projektu. W tym kontekście pierwotnie ustalony 

budżet programu nie zwiększy się i wydatki pozostaną na ustalonym wcześniej poziomie. 

Jednak projektowana regulacja umożliwia równocześnie ogłoszenie nowego konkursu i 

udzielenie wsparcia w ramach oszczędności uzyskanych w programie oraz  

w ramach zwiększonej alokacji, w tym współfinansowania z budżetu państwa. Decyzje  



o zwiększeniu budżetu obowiązują od 22 lipca 2021 r. w wyniku zmiany załączników A i B do 

umowy międzynarodowej między Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską - 

Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

na lata 2014–2021 (M.P. z 2018 r. poz. 392). Nowy budżet uwzględnia wspófinansowanie z 

budżetu państwa w wysokości 1 764 706 euro. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację już funkcjonujących instrumentów wsparcia 

finansowego, które będzie udzielane na tych samych zasadach.  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Kontynuacja wsparcia udzielanego MŚP na postawie przedmiotowego 

rozporządzenia będzie miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorców, wpłynie na wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności, a 

w efekcie na rozwój polskiej gospodarki. Ponadto kontynuacja wsparcia 

przyczyni się do zwiększonej absorpcji środków NMF 2014–2021. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw 

domowych, a także osób z niepełnosprawnościami i starszych. 

Niemierzalne  Projektowana regulacja przyniesie pozytywny skutek dla sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy będą otrzymywali wsparcie 

finansowe, co zwiększy ich możliwości inwestowania w rozwijanie 

innowacji i wdrażanie nowych technologii. Wpłynie to na wzrost ich 

konkurencyjności na rynku wewnętrznym i zewnętrznym.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

  zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowana nowelizacja rozporządzenia nie będzie miała bezpośredniego wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wsparcie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, udzielane na realizację projektów 

wprowadzających innowacje przyjazne środowisku oraz mające na celu poprawę stanu 

środowiska wód śródlądowych i morskich, i ich bezpośredniego otoczenia, wpłynie pozytywnie 

na środowisko naturalne.  

Ponadto projektowana regulacja będzie wywierała bezpośrednio i pośrednio wpływ na sytuację 

i rozwój regionalny. Wsparcie uzyskiwane przez przedsiębiorców w ramach realizowanych 

przez PARP zadań będzie wpływało na rozwój innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstw, co będzie miało przełożenie na rozwój regionów, w których rozwija się 

gospodarka i turystyka wodna. 

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja poszczególnych projektów będzie się odbywać na bieżąco. Planowane efekty określane są w zawieranych przez 

PARP umowach. Mierniki (tj. ilość złożonych wniosków, ilość zawartych umów wsparcia, kwoty udzielonego wsparcia, 

wielkość wykorzystanych środków finansowych) są zawarte w Planie działania PARP na dany rok, a osiągnięte wskaźniki 

przedstawiane w kwartalnych i rocznych sprawozdaniach z jego realizacji. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 

 

 
 


