
UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania 

pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, zwany dalej 

„Programem”, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 

28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 

w perspektywie finansowej 2021–20271 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), zwanej dalej „ustawą”. 

Powyższe upoważnienie ustawowe umożliwia ministrowi właściwemu do spraw kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego wydanie rozporządzenia określającego szczegółowe 

przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także podmiot udzielający tej pomocy. W 

przypadku, gdy pomoc ta spełnia warunki określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej 

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.), zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”, 

nie wymaga ona notyfikacji Komisji Europejskiej, co upraszcza i przyspiesza realizację 

projektów w sektorze kultury. W praktyce upoważnienie zawarte w art. 30 ust. 4 ustawy odnosi 

się do programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności w 

rozumieniu art. 5 pkt 7a lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityk i 

rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z późn. zm.). 

Celem projektowanego rozporządzenia jest uregulowanie całości pomocy publiczne j 

w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach VII priorytetu „Kultura” Programu na podstawie art. 53 

rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 

niektóre formy pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu.  

Projekt rozporządzenia przewiduje udzielanie pomocy publicznej na rozwój 

infrastruktury kultury oraz ochronę dziedzictwa kulturowego w zakresie zgodnym 

z rozdziałami I i II oraz art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Pomoc publiczna będzie udzielana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego w formie bezzwrotnego dofinansowania w trybie konkurencyjnym, 

z wyjątkiem projektów realizowanych w trybie niekonkurencyjnym. Pomoc publiczna 
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przyznawana będzie na wniosek zawierający informacje wynikające z warunków Programu 

oraz wymogów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Jednocześnie projekt zapewnia zgodność warunków udzielania pomocy publiczne j  

z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 w zakresie: 

 maksymalnej wysokości pomocy, 

 kumulacji pomocy uzyskanej z różnych źródeł, 

 zakazów udzielania pomocy dla przedsiębiorstw, na których ciąży obowiązek zwrotu 

pomocy, a także podmiotu znajdującego się w trudnej sytuacji, o którym  mowa w art. 2 

pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, 

 zakresu kosztów kwalifikowalnych do udzielenia pomocy, 

 maksymalnej intensywności pomocy, 

 sposobu obliczania wartości uzyskanej pomocy oraz poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych, 

 ograniczenia czasowego udzielanej pomocy do okresu obowiązywania rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014. 

W związku z warunkami określonymi w Programie pomoc publiczna udzielana ze 

środków tego Programu może być udzielona w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowalnych 

projektu. 

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

 Wejście w życie projektowanego rozporządzenia przyczyni się do poprawy dostępu 

przedsiębiorstwom zarządzającym obiektami znajdującymi się na Liście dziedzictwa 

światowego, o której mowa w art. 11 ust. 2 Konwencji w sprawie ochrony światowego 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972 r. przez 

Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i 

Kultury lub obiektami uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki 

Historii oraz instytucjom kultury, publicznym szkołom i uczelniom artystycznym, jednostkom 

samorządu terytorialnego, kościołom i związkom wyznaniowym i organizacjom 
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pozarządowym, do środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VII 

priorytetu „Kultura” Programu.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku 

z tym nie podlega notyfikacji. 

Projekt wymaga uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807). 

Projekt rozporządzenia, zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 

oraz z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), został umieszczony na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces 

Legislacyjny” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Informacja w zakresie zgłoszeń w trybie przepisów o działalnośc i 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa zostanie przedstawiona po zakończeniu etapu 

uzgodnień międzyresortowych. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

 

 


