
UZASADNIENIE 

Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299), (dalej: 

Agencja, PARP). 

Nowelizacja przepisów 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 

wynika z zakończenia z dniem 31 grudnia 2021 r. okresu obowiązywania mapy pomocy 

regionalnej.  

 

W celu stworzenia podstawy dla udzielania przez Agencję regionalnej pomocy inwestycyjnej 

od dnia 1 stycznia 2022 r., zaproponowano nowe brzmienie § 5 ust. 5 i 6 rozporządzenia. Od 

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).  

Regionalna pomoc inwestycyjna na pokrycie kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

początkowej jest udzielana mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy (§ 6 

ust. 1 i § 7 ust. 2 pkt 1; § 8 ust. 1 i § 9 ust. 2 pkt 1 zmienianego rozporządzenia). Z tego 

względu określając maksymalną intensywność tej pomocy należy uwzględnić maksymalną 

intensywność pomocy regionalnej dla małych lub średnich przedsiębiorców określoną w 

przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o 

postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Odesłanie do rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na 

lata 2014-2021 zastąpiono odesłaniem do mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027.  

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.) oraz okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 

rozporządzenia, należało również dostosować brzmienie przepisu § 5 do okresu 

kwalifikowalności wydatków obowiązującego w programie „Rozwój Przedsiębiorczości i 

Innowacje” finansowanym z  Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach którego 

udzielana jest pomoc publiczna. 

W § 2 zawarto przepisy przejściowe.  

Proponuje się, aby do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem 1 

stycznia 2022 r. były stosowane przepisy dotychczasowe. Celem takiego rozwiązania jest 

zapewnienie pewności prawa (§ 2 ust. 1).  

Proponuje się również, aby do umów o udzielenie pomocy finansowej zawieranych od dnia 1 

stycznia 2022 r. na podstawie wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych przed 

dniem 1 stycznia 2022 r. stosowano nowe przepisy (§ 2 ust. 2). 

Jednakże maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej nie będzie mogła być 

wyższa niż określona zgodnie z obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy 

pomocy regionalnej na lata 2014-2021 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1639).  Celem takiego 

rozwiązania jest zapewnienie równości wnioskodawców i beneficjentów w ramach 

poszczególnych konkursów.  



Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP jest uwzględnienie przez 

wnioskodawcę, którego projekt został rekomendowany do udzielenia wsparcia, zmian we 

wniosku o udzielenie pomocy finansowej wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem (§ 2 

ust. 3).  PARP skieruje do wnioskodawcy wezwanie do zmiany wniosku. 

W § 3 określono termin wejścia w życie rozporządzenia. Proponuje się, aby rozporządzenie 

weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Wejście w życie rozporządzenia we wskazanym powyżej terminie umożliwi udzielanie MŚP 

regionalnej pomocy inwestycyjnej również po 31 grudnia 2021 r.   

Przedmiotowa regulacja nie nakłada na podmioty objęte jej oddziaływaniem dodatkowych 

obowiązków, a jedynie reguluje warunki przyznawania wsparcia ze środków publicznych na 

projekty przez nie realizowane. W wyniku wprowadzenia niniejszej regulacji w życie 

adresaci aktu prawnego nie będą zobowiązani do dostosowania prowadzonej działalności do 

wymagań prawa, bowiem niniejsze rozporządzenie takich wymagań nie nakłada. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Określone w projekcie 

zapisy są równe dla każdego podmiotu i nie dyskryminują podmiotów zarejestrowanych w 

UE. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z 

późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

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), w związku 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.), projekt rozporządzenia z chwilą przekazania go do 

uzgodnień z członkami Rady Ministrów zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy 

Proces Legislacji oraz na platformie gov.pl. 

 


