
Projekt z dnia 30 kwietnia 2020 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T W A  W Y Ż S Z E G O 1)

z dnia ……………………….. 2020 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum 

Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1770 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 695) zarządza się, 

co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za 

pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zwanego dalej „Centrum”, w tym:

1) przeznaczenie pomocy;

2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, zwanych dalej „kosztami 

kwalifikowalnymi”;

3) sposób kumulowania pomocy;

4) maksymalne wielkości pomocy.

§ 2. Pomoc publiczna może być udzielana za pośrednictwem Centrum jako:

1) pomoc zgodna z przepisami 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.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, przeznaczona na:

a) prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności – zgodnie z art. 25 

rozporządzenia nr 651/2014,

b) wspieranie innowacyjności – zgodnie z art. 28 rozporządzenia nr 651/2014,

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, 
na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. 
UE L 149 z 07.06.2016, str. 10 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1.
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c) prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury – zgodnie z art. 30 

rozporządzenia nr 651/2014,

d) wspieranie komercjalizacji wyników badań podstawowych, badań przemysłowych 

i eksperymentalnych prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, 

zwanej dalej „komercjalizacją”, przez finansowanie ryzyka – zgodnie z art. 21 

rozporządzenia nr 651/2014,

e) wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności badawczej, 

rozwojowej i innowacyjnej, zwanej dalej „działalnością B+R+I” – zgodnie z art. 22 

rozporządzenia nr 651/2014,

f) pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej na 

wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka – zgodnie z art. 24 

rozporządzenia nr 651/2014,

g) usługi doradcze – zgodnie z art. 18 rozporządzenia nr 651/2014,

h) wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych 

i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji 

początkowych oraz inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności 

gospodarczej – zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014

– zwana dalej „pomocą w ramach wyłączeń grupowych”;

2) pomoc de minimis zgodna z przepisami rozporządzenia 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 nr 1407/2013”, przeznaczona na wspieranie komercjalizacji oraz 

innych form transferu do gospodarki wyników badań podstawowych, badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi 

wynikami;

3) pomoc na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego 

europejskiego zainteresowania (important projects of common European interest), 

o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zwana dalej „pomocą na rzecz IPCEI”3).

3) Warunki, pod którymi pomoc na rzecz IPCEI może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym, zostały 
określone w Komunikacie Komisji Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na 
wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania 
(Dz. Urz. UE C 188 z 20.06.2014, str. 4).
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§ 3. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej niebędącej pomocą 

de minimis albo pomocą na rzecz IPCEI, która:

1) jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem 

i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi, związanymi 

z prowadzeniem działalności wywozowej;

2) jest uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do 

towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) jest udzielana w sektorze:

a) rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji 

rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady 

(WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.4)), 

z wyłączeniem pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a–f,

b) produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyłączeniem pomocy, o której mowa 

w § 2 pkt 1 lit. a–d i g,

c) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:

– jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 

przedsiębiorców objętych pomocą, lub

– jej przyznanie zależy od przekazania części albo całości pomocy producentom 

surowców;

4) służy ułatwieniu zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla i jest udzielana zgodnie 

z decyzją Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa 

ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 

z 21.12.2010, str. 24);

5) jest zaliczana do którejkolwiek z kategorii pomocy regionalnej, o których mowa w art. 13 

rozporządzenia nr 651/2014;

6) ze względu na warunki lub metody finansowania jest nierozerwalnie związana 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli przewiduje zastosowanie 

środków pomocy:

a) w przypadku których udzielenie pomocy jest uwarunkowane obowiązkiem:

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1.
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– posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej,

– korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług 

krajowych,

b) ograniczających możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników 

działalności B+R+I w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis, która jest:

1) bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem 

sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem 

działalności wywozowej;

2) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do 

towarów sprowadzanych z zagranicy;

3) udzielana w sektorze:

a) rybołówstwa i akwakultury zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji 

rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady 

(WE) nr 104/2000,

b) produkcji podstawowej produktów rolnych,

c) przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:

– jej wielkość jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów 

zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 

przedsiębiorców objętych pomocą, lub

– jej udzielenie zależy od przekazania części albo całości pomocy producentom 

surowców;

4) udzielana przedsiębiorcom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu 

drogowego towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do wykorzystania w ramach 

tej działalności.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy na rzecz IPCEI, która ze względu 

na warunki lub metody finansowania jest nierozerwalnie związana z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej, w szczególności jeżeli przewiduje zastosowanie środków pomocy:

1) w przypadku których udzielenie pomocy jest uwarunkowane obowiązkiem:
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a) posiadania przez przedsiębiorcę siedziby w danym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub prowadzenia działalności w przeważającej mierze w danym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej,

b) korzystania przez przedsiębiorcę z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych;

2) ograniczających możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników 

działalności B+R+I w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 4. Użyte w rozporządzeniu określenia:

1) przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do 

rozporządzenia nr 651/2014;

2) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca – oznacza mikro-, małe lub średnie 

przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

3) duży przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorstwo inne niż mikro-, małe lub średnie;

4) organizacja badawcza – oznacza podmiot systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), będący organizacją 

prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 

rozporządzenia nr 651/2014;

5) badania podstawowe – oznacza badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 84 

rozporządzenia nr 651/2014;

6) badania przemysłowe – oznacza badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 

rozporządzenia nr 651/2014;

7) eksperymentalne prace rozwojowe – oznacza eksperymentalne prace rozwojowe 

w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014;

8) inwestycja początkowa – oznacza inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 

rozporządzenia nr 651/2014;

9) inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej – oznacza inwestycję 

początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 

rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc w ramach wyłączeń grupowych albo 

pomoc de minimis prowadzi działalność w sektorach, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 3 albo 

ust. 2 pkt 3, w związku z którą nie może być udzielana taka pomoc, oraz inną działalność, 

pomoc może zostać mu udzielona pod warunkiem, że przedsiębiorca ten zobowiąże się do:
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1) zapewnienia rozdzielności rachunkowej działalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 

albo ust. 2 pkt 3, od pozostałej działalności, w tym do przypisywania przychodów 

i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających uzasadnienie metod;

2) określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. 

poz. 568), sposobu zapewnienia rozdzielności rachunkowej, w tym określenia metod 

przypisywania przychodów i kosztów, zgodnie z pkt 1.

§ 6. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych i pomoc na rzecz IPCEI nie mogą zostać 

udzielone przedsiębiorcy:

1) na którym ciąży obowiązek, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 708), zwanej dalej „ustawą o pomocy publicznej”;

2) znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia 

nr 651/2014, z wyjątkiem pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. e.

§ 7. 1. Pomoc publiczna, o której mowa w § 2, jest udzielana w wyniku przeprowadzenia 

naboru wniosków.

2. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych i pomoc de minimis mogą zostać udzielone 

wyłącznie przedsiębiorcy, który złożył wniosek o ich udzielenie przed rozpoczęciem prac nad 

projektem. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 

lit. d i e, wniosek może zostać złożony również po rozpoczęciu prac nad projektem.

3. Pomoc na rzecz IPCEI może zostać udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który złożył 

wniosek o jej udzielenie po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji potwierdzającej 

zgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, zwanej dalej „decyzją potwierdzającą 

zgodność”, i który nie rozpoczął prac nad projektem przed wydaniem tej decyzji. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2 i 3, zawierają:

1) firmę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości w rozumieniu art. 2 załącznika I do 

rozporządzenia nr 651/2014;

2) opis projektu, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia jego wykonywania;

3) lokalizację projektu;

4) wykaz kosztów projektu;

5) wskazanie kwoty finansowania publicznego koniecznego do wykonania projektu, w tym 

wnioskowanej kwoty pomocy publicznej i jej preferowanej formy, wybranej spośród 

następujących:



– 7 –

a) dotacja,

b) pożyczka,

c) gwarancja,

d) zaliczka zwrotna,

e) inna forma, o której mowa w art. 21 rozporządzenia nr 651/2014;

6) inne elementy niż wymienione w pkt 1–5, określone w ogłoszeniu o naborze wniosków.

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 2 i 3, przedsiębiorca dołącza:

1) w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych i pomocy na rzecz IPCEI – 

informacje dotyczące tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej albo oświadczenie 

o nieotrzymaniu takiej pomocy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 

ust. 6 ustawy o pomocy publicznej;

2) w przypadku pomocy de minimis:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub 

rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, 

i w okresie dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie 

o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie 

o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności 

tego przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz 

wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych 

samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona 

pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a 

ustawy o pomocy publicznej;

3) inne informacje lub dokumenty niż wymienione w pkt 1 i 2, określone w ogłoszeniu 

o naborze wniosków.

§ 8. 1. O pomoc publiczną, o której mowa w § 2, może ubiegać się:

1) przedsiębiorca,

2) grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej jedna organizacja badawcza i co 

najmniej jeden przedsiębiorca

– wskazani w ogłoszeniu o naborze wniosków.

2. Wnioski, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3, w imieniu grupy podmiotów, o której mowa 

w ust. 1 pkt 2, składa organizacja badawcza.
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§ 9. 1. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych podlega indywidualnej notyfikacji Komisji 

Europejskiej, jeżeli jej wielkość przekracza:

1) równowartość 40 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania 

podstawowe;

2) równowartość 20 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na badania 

przemysłowe albo łącznie na badania przemysłowe i na badania podstawowe;

3) równowartość 15 000 000 euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu zostanie poniesiona na eksperymentalne 

prace rozwojowe;

4) równowartość 7 500 000 euro na jedno studium wykonalności poprzedzające badania 

podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe;

5) równowartość 5 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt – w przypadku pomocy, 

o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b;

6) równowartość 15 000 000 euro na przedsiębiorcę – w przypadku pomocy, o której mowa 

w § 2 pkt 1 lit. d;

7) równowartość 2 000 000 euro na przedsiębiorcę i na projekt – w przypadku pomocy, 

o której mowa w § 2 pkt 1 lit. g;

8) dostosowaną kwotę pomocy obliczoną zgodnie z wzorem określonym w art. 2 pkt 20 

rozporządzenia nr 651/2014 dla inwestycji, której koszty kwalifikowalne wynoszą 

100 000 000 euro – w przypadku pomocy, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. h.

2. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, udzielana na 

wykonanie projektu w ramach inicjatywy Eureka lub przez wspólne przedsiębiorstwo, 

utworzone na podstawie art. 185 albo art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

zwanego dalej „Traktatem”, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej 

wielkość przekracza dwukrotność kwot, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3.

3. Pomoc na rzecz IPCEI podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej przed 

wydaniem decyzji potwierdzającej zgodność.

§ 10. 1. Do obliczania maksymalnej wielkości i maksymalnej intensywności pomocy 

w ramach wyłączeń grupowych oraz do ustalenia, czy wielkość pomocy przekracza progi, 

o których mowa w § 9 ust. 1 i 2, uwzględnia się całkowitą kwotę pomocy publicznej dla 
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przedsiębiorcy, projektu lub działań objętych pomocą, z zachowaniem zasad, o których mowa 

w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014 i art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

2. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a–c i f–h, można 

łączyć z inną pomocą publiczną:

1) pod warunkiem, że każda z nich dotyczy innych, możliwych do wyodrębnienia kosztów 

kwalifikowalnych;

2) w odniesieniu do tych samych – pokrywających się częściowo albo w całości – kosztów 

kwalifikowalnych, jeżeli nie doprowadzi to do przekroczenia maksymalnej wielkości lub 

maksymalnej intensywności pomocy określonych dla danego rodzaju pomocy 

w rozporządzeniu nr 651/2014. 

3. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. d i e, można 

łączyć z:

1) pomocą publiczną, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne;

2) inną pomocą publiczną, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów 

kwalifikowalnych, do najwyższego, łącznego progu finansowania ustalonego 

z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu 

nr 651/2014, w innym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych albo w decyzji 

Komisji Europejskiej.

4. Pomocy w ramach wyłączeń grupowych nie można łączyć z pomocą de minimis 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli doprowadziłoby to do 

przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego rodzaju pomocy 

w rozporządzeniu nr 651/2014.

5. Pomocy de minimis nie można łączyć z pomocą w ramach wyłączeń grupowych 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub z pomocą publiczną dla tego 

samego środka finansowania ryzyka, jeżeli doprowadziłoby to do przekroczenia maksymalnej 

intensywności pomocy lub maksymalnej wielkości pomocy określonych dla danego rodzaju 

pomocy w rozporządzeniu nr 651/2014 albo w decyzji Komisji Europejskiej.

6. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość brutto tej pomocy 

łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, udzielonej mu w okresie 3 lat 

podatkowych, nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego 

towarów – 100 000 euro. 

7. Pomoc na rzecz IPCEI można łączyć z inną pomocą publiczną, o której mowa w § 2, 

jeżeli taka kumulacja jest dopuszczalna na podstawie decyzji potwierdzającej zgodność.
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Rozdział 2

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów 

wykonalności

§ 11. 1. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych udzielanej na projekt 

obejmujący badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe 

kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia 

społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu, 

w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;

2) aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy 

wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu 

przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty 

amortyzacji odpowiadające okresowi wykonywania projektu, obliczone na podstawie 

przepisów o rachunkowości;

3) nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy 

wykonywaniu projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się 

tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi wykonywania projektu, obliczone na 

podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów – koszty związane 

z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania 

z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

4) badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub 

użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach 

pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i podobnych usług wykorzystywanych 

wyłącznie na potrzeby wykonywania projektu;

5) dodatkowe ogólne i inne operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i produktów, 

ponoszone bezpośrednio w związku z wykonywaniem projektu.

2. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych udzielanej na projekt 

obejmujący studium wykonalności kosztami kwalifikowalnymi są koszty jego opracowania.

§ 12. Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań 

podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz 

przygotowanie studiów wykonalności, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto 
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w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia nr 651/2014 do kosztów kwalifikowalnych, nie może 

przekroczyć:

1) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań podstawowych;

2) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;

3) 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;

4) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku studiów wykonalności.

§ 13. 1. W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 

intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych ulega zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych – dla średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych – dla mikro- i małych przedsiębiorców;

3) 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących 

warunków:

a) projekt obejmuje skuteczną współpracę między:

– przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim 

przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że 

badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe są prowadzone 

w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej albo 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a żaden z przedsiębiorców nie ponosi 

więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

– przedsiębiorcą a co najmniej jedną organizacją badawczą, która ponosi co 

najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników 

projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań 

przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:

– podczas konferencji naukowych lub technicznych,

– w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,

– za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych, zapewniających 

swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu lub

– za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją 

otwartego dostępu

– do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.
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2. W przypadku studiów wykonalności intensywność pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych ulega zwiększeniu o:

1) 10 punktów procentowych – dla średnich przedsiębiorców;

2) 20 punktów procentowych – dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Rozdział 3

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności

§ 14. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności jest udzielana 

mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy.

§ 15. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie 

innowacyjności kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, 

know-how, a także innych praw własności intelektualnej;

2) oddelegowania przez organizację badawczą lub dużego przedsiębiorcę wysoko 

wykwalifikowanego personelu w rozumieniu art. 2 pkt 93 rozporządzenia nr 651/2014, 

w celu prowadzenia działalności B+R+I na nowo utworzonych stanowiskach pracy 

u przedsiębiorcy, któremu została udzielona pomoc, pod warunkiem że personel ten nie 

zastępuje innego personelu;

3) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia 

nr 651/2014 i usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia 

nr 651/2014.

§ 16. 1. Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie 

innowacyjności nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie innowacyjności 

przeznaczonej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 15 pkt 3, może zostać zwiększona do 

100% kosztów kwalifikowalnych pod warunkiem, że całkowita wielkość tej pomocy nie 

przekroczy równowartości 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w okresie 3 lat 

poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 2.



– 13 –

Rozdział 4

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury

§ 17. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, 

badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury jest udzielana, jeżeli projekt objęty pomocą znajduje się w sferze zainteresowania 

wszystkich przedsiębiorców działających w tym sektorze.

§ 18. Przed rozpoczęciem wykonywania projektu objętego pomocą w ramach wyłączeń 

grupowych na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych 

prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa i akwakultury przedsiębiorca publikuje 

w internecie informacje o:

1) zamiarze wykonania tego projektu;

2) celu tego projektu;

3) przybliżonym terminie udostępnienia wyników tego projektu i o adresie strony 

internetowej, na której zostaną one udostępnione;

4) zapewnieniu nieodpłatnej dostępności wyników tego projektu dla wszystkich 

przedsiębiorców działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

§ 19. Wyniki projektu objętego pomocą w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie 

badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 

w sektorze rybołówstwa i akwakultury przedsiębiorca udostępnia w internecie:

1) od dnia zakończenia wykonywania tego projektu albo od dnia udostępnienia informacji 

dotyczącej tych wyników członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od tego, która 

z tych dat nastąpi wcześniej;

2) przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego wykonywania.

§ 20. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań podstawowych, 

badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze rybołówstwa 

i akwakultury jest udzielana bezpośrednio organizacji badawczej, a w ramach tej pomocy nie 

może być w sposób bezpośredni udzielana pomoc niezwiązana z badaniami podstawowymi, 

badaniami przemysłowymi lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi przedsiębiorcom 

zajmującym się produkcją, przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów 

rybołówstwa i akwakultury.
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§ 21. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań 

podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury kosztami kwalifikowalnymi są koszty, o których mowa w § 11 

ust. 1.

§ 22. Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na prowadzenie badań 

podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 5

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka

§ 23. 1. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka jest udzielana mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, 

prowadzącemu badania podstawowe, badania przemysłowe lub eksperymentalne prace 

rozwojowe, który w dniu dokonania początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka 

w rozumieniu art. 2 pkt 71 rozporządzenia nr 651/2014 jest nienotowanym mikro-, małym albo 

średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 76 rozporządzenia nr 651/2014 i spełnia co 

najmniej jeden z następujących warunków:

1) nie prowadzi działalności na żadnym rynku,

2) prowadzi działalność na dowolnym rynku przez okres krótszy niż 7 lat od pierwszej 

sprzedaży komercyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 75 rozporządzenia nr 651/2014,

3) potrzebuje początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, która – w oparciu 

o biznesplan sporządzony w celu wprowadzenia na nowy rynek produktowy lub 

geograficzny produktu lub usługi, które powstały w wyniku badań podstawowych, badań 

przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych – przekracza 50% jego 

średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach 

– zwanemu dalej „przedsiębiorcą kwalifikowalnym”.

2. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka może być przeznaczona również na pokrycie kosztów inwestycji 

kontynuacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 77 rozporządzenia nr 651/2014 w zakresie 

finansowania ryzyka, następujących po wcześniejszej albo kilku wcześniejszych inwestycjach 

w zakresie finansowania ryzyka w danego przedsiębiorcę kwalifikowalnego, w tym po upływie 

okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem że:



– 15 –

1) całkowita wielkość tej pomocy nie przekracza równowartości 15 000 000 euro na 

przedsiębiorcę kwalifikowalnego;

2) możliwość dokonania inwestycji kontynuacyjnej została przewidziana w początkowym 

biznesplanie, sporządzonym w celu dokonywania inwestycji w danego przedsiębiorcę 

kwalifikowalnego;

3) przedsiębiorca kwalifikowalny nie stał się przedsiębiorcą powiązanym w rozumieniu 

art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, z wyłączeniem podmiotów 

udzielających pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka, chyba 

że nowo powstały przedsiębiorca jest mikro-, małym albo średnim przedsiębiorcą.

§ 24. 1. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka jest udzielana – zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – we współpracy z podmiotem:

1) posiadającym osobowość prawną,

2) posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

3) którego wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie, w tym 

w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań 

przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, 

4) wybranym przez Centrum w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego 

naboru ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z:

a) doświadczeniem i wiedzą fachową członków organu zarządzającego tym podmiotem 

albo osób prowadzących jego sprawy,

b) potencjałem operacyjnym i finansowym tego podmiotu

– zwanym dalej „funduszem”.

2. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka może zostać udzielona, jeżeli fundusz spełnia następujące warunki:

1) osoby mające istotny wpływ na jego decyzje inwestycyjne, w szczególności członkowie 

organu zarządzającego albo osoby prowadzące sprawy funduszu, posiadają 

doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji w mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorców prowadzących badania podstawowe, badania przemysłowe lub 

eksperymentalne prace rozwojowe, lub komercjalizujących ich wyniki;

2) określi w ofercie:
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a) przewidywaną wielkość inwestycji, kryteria ich dokonywania i przewidywany czas 

ich trwania,

b) oczekiwane zasady podziału zysku i ryzyka, z zastrzeżeniem, że w przypadku 

asymetrycznego podziału strat pierwsza strata pokrywana przez Centrum jest 

ograniczona do 25% całkowitych środków finansowych funduszu przeznaczonych 

na inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań 

podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,

c) łączną wysokość i warunki przekazywania środków finansowych do funduszu.

3. Warunkiem udzielenia pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie 

komercjalizacji przez finansowanie ryzyka jest zawarcie między Centrum a funduszem umowy 

o wspólne przedsięwzięcie określającej w szczególności:

1) organizację funduszu i czas realizacji jego zadań;

2) procedury podejmowania decyzji o inwestycjach w przedsiębiorców kwalifikowalnych, 

w tym:

a) uprawnienia Centrum w procesie decyzyjnym zapewniające wykorzystywanie 

pomocy publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem,

b) uprawnienie inwestorów do posiadania reprezentacji w organie zarządzającym 

funduszu albo do posiadania wpływu na prowadzenie jego spraw;

3) zasady przeprowadzania audytu działalności funduszu przez niezależnego, zewnętrznego 

audytora, w tym obowiązek przeprowadzania takiego audytu co najmniej raz w roku;

4) procedury i terminy przekazywania środków finansowych do funduszu przez inwestorów;

5) procedury zarządzania konfliktem interesów w działalności funduszu;

6) zobowiązanie funduszu do działania w dobrej wierze, z należytą starannością 

i z zastosowaniem najlepszych praktyk w zarządzaniu funduszem;

7) zasady ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wkład finansowy Centrum do funduszu stanowi nie więcej niż 50% całkowitych 

środków finansowych funduszu przeznaczonych na inwestowanie w przedsięwzięcia 

innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych.

5. Przekazanie środków finansowych do funduszu przez Centrum nie może nastąpić 

wcześniej niż w dniu wniesienia do funduszu środków finansowych przez niezależnych 

inwestorów prywatnych w rozumieniu art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014.
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§ 25. 1. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka polega na dokonywaniu przez fundusz inwestycji w przedsięwzięcia 

innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań podstawowych, badań przemysłowych lub 

eksperymentalnych prac rozwojowych, w formie wkładów pieniężnych, w szczególności przez:

1) obejmowanie nowych akcji lub udziałów przedsiębiorców kwalifikowalnych;

2) uczestnictwo w przedsiębiorcach kwalifikowalnych będących spółkami osobowymi albo 

innymi podmiotami, w tym nieposiadającymi osobowości prawnej;

3) obejmowanie instrumentów dłużnych przedsiębiorców kwalifikowalnych, w których 

fundusz objął akcje lub udziały, lub podjął się uczestnictwa, i udzielanie im pożyczek na 

warunkach określonych w art. 21 ust. 16 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka może być udzielana przedsiębiorcom kwalifikowalnym także przez 

nabywanie od innych inwestorów, akcjonariuszy lub udziałowców i obejmowanie istniejących 

akcji lub udziałów takich przedsiębiorców, pod warunkiem że jest to połączone z objęciem 

nowych akcji lub udziałów o wartości odpowiadającej co najmniej 50% wartości danej 

inwestycji.

3. Nabywane lub obejmowane akcje lub udziały przedsiębiorcy kwalifikowalnego nie 

mogą być przedmiotem oferty publicznej ani akcjami spółki publicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).

4. Dokonywanie inwestycji, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga:

1) spełnienia warunków, o których mowa w art. 21 ust. 14 lit. b–d rozporządzenia 

nr 651/2014;

2) stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu funduszem.

5. Wynagrodzenie z tytułu zarządzania funduszem jest powiązane z wynikami osiąganymi 

przez fundusz.

§ 26. Udział pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka i innych środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.5)) w całkowitej 

wartości inwestycji:

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 
oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.
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1) w przedsiębiorców kwalifikowalnych, o których mowa w:

a) § 23 ust. 1 pkt 1 – wynosi nie więcej niż 90%,

b) § 23 ust. 1 pkt 2 – wynosi nie więcej niż 60%,

c) § 23 ust. 1 pkt 3 – wynosi nie więcej niż 40%;

2) kontynuacyjnych w przedsiębiorców kwalifikowalnych po upływie okresu, o którym 

mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 – wynosi nie więcej niż 40%.

Rozdział 6

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców 

rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I

§ 27. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców 

rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I jest udzielana małemu przedsiębiorcy 

w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, który:

1) nie jest notowany na giełdzie i prowadzi działalność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od 

dnia wpisania do właściwego rejestru albo ewidencji;

2) nie dokonał podziału zysków;

3) nie przejął działalności innego przedsiębiorcy albo nie został utworzony w wyniku 

połączenia, chyba że połączenie nastąpiło między małymi przedsiębiorcami spełniającymi 

warunki, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 28. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie przedsiębiorców 

rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I może być udzielana w formie:

1) pożyczek o stopach procentowych korzystniejszych od rynkowych, udzielanych na okres:

a) 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej:

– 2 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce 

zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone 

w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,

– 1 500 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce 

zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone 

w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,

– 1 000 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,

b) od 5 do 10 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jako iloczyn kwot 

wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki pożyczka 

została udzielona,
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c) krótszy niż 5 lat, o maksymalnej kwocie nominalnej określonej jak dla pożyczek 

udzielanych na okres 5 lat;

2) gwarancji o prowizjach korzystniejszych od rynkowych, o wartości nieprzekraczającej 

80% kwoty kredytu albo pożyczki, na zabezpieczenie których zostają udzielone, na okres:

a) 10 lat, w których maksymalna gwarantowana kwota wynosi:

– 3 000 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce 

zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone 

w art. 107 ust. 3 lit. a Traktatu,

– 2 250 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce 

zamieszkania na obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone 

w art. 107 ust. 3 lit. c Traktatu,

– 1 500 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców,

b) od 5 do 10 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jako iloczyn 

kwot wskazanych w lit. a i ilorazu 10 lat oraz rzeczywistego okresu, na jaki 

gwarancja została udzielona,

c) krótszy niż 5 lat, w których maksymalną gwarantowaną kwotę określa się jak dla 

gwarancji udzielanych na okres 5 lat;

3) dotacji, w tym w formie inwestycji kapitałowych, inwestycji quasi-kapitałowych 

w rozumieniu art. 2 pkt 66 rozporządzenia nr 651/2014, zmniejszenia stóp procentowych 

lub prowizji gwarancyjnych, o wartości ekwiwalentu dotacji brutto do:

a) 800 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na 

obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a 

Traktatu,

b) 600 000 euro dla przedsiębiorców mających siedzibę albo miejsce zamieszkania na 

obszarach objętych pomocą, które spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c 

Traktatu,

c) 400 000 euro dla pozostałych przedsiębiorców;

4) kombinacji form, o których mowa w pkt 1–3, pod warunkiem że odsetek kwoty 

przyznanej w jednej formie, obliczony na podstawie maksymalnej wielkości pomocy 

dopuszczalnej dla tej formy, jest uwzględniony przy ustalaniu pozostałego odsetka 

maksymalnej wielkości pomocy udzielanej w innych formach wchodzących w skład 

kombinacji.
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§ 29. W przypadku małych przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa 

innowacyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 80 rozporządzenia nr 651/2014 maksymalne wielkości 

pomocy, o których mowa w § 28, ulegają podwojeniu.

Rozdział 7

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych 

beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka

§ 30. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania 

potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka 

jest udzielana funduszowi.

§ 31. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wstępnego rozpoznania oraz badania sytuacji 

prawnej i ekonomicznej potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji 

przez finansowanie ryzyka, ponoszone w celu oceny szansy na dokonanie komercjalizacji.

§ 32. Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na pokrycie kosztów 

rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.

Rozdział 8

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze

§ 33. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze jest udzielana mikro-, 

małemu albo średniemu przedsiębiorcy, który:

1) realizuje fazę badań lub rozwoju produktu powstałego w wyniku badań podstawowych, 

badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych albo

2) wprowadza na rynek po raz pierwszy produkt powstały w wyniku badań podstawowych, 

badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

§ 34. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze kosztami 

kwalifikowalnymi są koszty tych usług:

1) świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;

2) niemających charakteru ciągłego ani okresowego;

3) niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak stałe 

usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

§ 35. Intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na usługi doradcze nie może 

przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych.
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Rozdział 9

Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań 

podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez 

finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych na rzecz nowej 

działalności gospodarczej 

§ 36. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań 

podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez 

finansowanie:

1) inwestycji początkowych – jest udzielana:

a) mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, działającemu na obszarze 

wszystkich województw,

b) dużemu przedsiębiorcy działającemu na obszarze wszystkich województw, 

z wyłączeniem województwa mazowieckiego,

2) inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej – jest udzielana 

dużemu przedsiębiorcy działającemu na obszarze województwa mazowieckiego

– jako regionalna pomoc inwestycyjna.

§ 37. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań 

podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez 

finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych na rzecz nowej 

działalności gospodarczej jest udzielana przedsiębiorcy po zapewnieniu spełnienia warunków, 

o których mowa w art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 38. 1. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie wdrażania 

wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych 

przez finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych na rzecz nowej 

działalności gospodarczej kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, 

z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;

3) nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, 

know-how, a także innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają następujące 

warunki:
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a) będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym 

pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych 

z przedsiębiorcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:

– w przypadku dużego przedsiębiorcy – przez okres co najmniej 5 lat,

– w przypadku mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy – przez okres co 

najmniej 3 lat 

– od dnia zakończenia wykonywania projektu;

5) rat spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego 

do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia 

umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu 

z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 2, finansujący jest 

wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod 

warunkiem, że w przypadku leasingu:

a) nieruchomości – umowa leasingu została zawarta przez:

– dużego przedsiębiorcę na okres co najmniej 5 lat,

– mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcę na okres co najmniej 3 lat 

– od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej,

b) środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do 

przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu 

zwrotnego.

2. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 5 lit. a, 

może wynosić nie więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa 

w ust. 1.

3. W przypadku dużego przedsiębiorcy:

1) wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może wynosić nie 

więcej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1;

2) kosztami kwalifikowalnymi są koszty nabycia wyłącznie nowych środków trwałych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) pomoc na dywersyfikację produkcji istniejącego zakładu przez wprowadzenie nowych 

produktów może zostać udzielona pod warunkiem, że koszty kwalifikowalne przekraczają 

o co najmniej 200% wartość księgową aktywów, które były wykorzystywane 
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w dotychczasowej produkcji tego zakładu i będą wykorzystywane do produkcji nowych 

produktów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac nad 

projektem;

4) pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji może zostać udzielona pod warunkiem, 

że koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanych 

z produkcją, której dotyczy zmiana, w okresie poprzednich 3 lat obrotowych.

4. W przypadku pomocy na przejęcie aktywów zakładu koszty kwalifikowalne są 

uwzględniane zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 39. Maksymalną intensywność pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie 

wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych na 

rzecz nowej działalności gospodarczej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa 

w § 38 ust. 1, określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy 

o pomocy publicznej.

§ 40. Maksymalną wielkość pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie 

wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych oraz inwestycji początkowych na 

rzecz nowej działalności gospodarczej oblicza się uwzględniając warunki, o których mowa 

w art. 14 ust. 12–14 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 10

Pomoc de minimis

§ 41. 1. W przypadku pomocy de minimis kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia 

społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu, 

w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;

2) aparatury i sprzętu, ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane 

przy wykonywaniu projektu; jeżeli są one wykorzystywane w okresie dłuższym niż czas 

wykonywania projektu, za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty ich amortyzacji 

w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;

3) nieruchomości, ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy 

wykonywaniu projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się 

koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie 



– 24 –

przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów – koszty związane z przeniesieniem 

własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione 

koszty kapitałowe;

4) doradztwa lub podobnych usług świadczonych wyłącznie w związku z wykonywaniem 

projektu i nabytych po cenach rynkowych, pod warunkiem że w transakcji nie ma 

elementów zmowy;

5) inne operacyjne, w tym koszty dostaw, materiałów i produktów, ponoszone bezpośrednio 

w związku z wykonywaniem projektu;

6) opłat urzędowych ponoszone w związku z wykonywaniem czynności objętych projektem;

7) pomocy prawnej bezpośrednio związanej z wykonywaniem czynności objętych 

projektem;

8) dodatkowe ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku z wykonywaniem czynności 

objętych projektem.

2. Koszty, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 4, uwzględnia się do wysokości 70%,

2) ust. 1 pkt 8, uwzględnia się do wysokości 15%

– całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

§ 42. Intensywność pomocy de minimis nie może przekroczyć 90% wartości kosztów 

kwalifikowalnych określonych w § 41 ust. 1.

Rozdział 11

Pomoc na rzecz IPCEI

§ 43. 1. Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 

B+R+I.

2. Pomoc na rzecz IPCEI jest udzielana na warunkach określonych w decyzji 

potwierdzającej zgodność i może obejmować dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów 

kwalifikowalnych projektu.

§ 44. W przypadku pomocy na rzecz IPCEI kosztami kwalifikowalnymi są koszty:

1) studiów wykonalności, w tym wstępnych badań technicznych;

2) uzyskania pozwoleń, zezwoleń lub koncesji, niezbędnych do wykonywania projektu;

3) aparatury i sprzętu, w tym instalacji i środków transportu, ponoszone w zakresie i przez 

okres, w jakich są one wykorzystywane przy wykonywaniu projektu; jeżeli nie są one 

wykorzystywane przy wykonywaniu projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty 
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kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi 

wykonywania projektu;

4) nieruchomości, ponoszone w zakresie i przez okres, w jakich są one wykorzystywane przy 

wykonywaniu projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się 

koszty ich amortyzacji w okresie wykonywania projektu obliczone na podstawie 

przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów – koszty związane z przeniesieniem 

własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione 

koszty kapitałowe;

5) inne operacyjne, w tym koszty dostaw, materiałów i produktów, ponoszone bezpośrednio 

w związku z wykonywaniem projektu;

6) nabycia oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, 

know-how, a także innych praw własności intelektualnej; 

7) badań prowadzonych na podstawie umowy, wiedzy i patentów nabytych lub 

użytkowanych na podstawie licencji udzielonej na warunkach rynkowych przez osoby 

trzecie, niepowiązane z przedsiębiorcą oraz koszty doradztwa i podobnych usług, 

wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

8) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia 

społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, osób zatrudnionych przy wykonywaniu projektu, 

w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego wykonywaniem;

9) administracyjne, w tym koszty ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku 

z prowadzeniem działalności B+R+I, w tym dotyczącej projektu mającego na celu 

pierwsze zastosowanie w przemyśle, a w przypadku projektu w zakresie infrastruktury – 

ponoszone w trakcie budowy tej infrastruktury;

10) kapitałowe i operacyjne – w przypadku pomocy na wykonanie projektu mającego na celu 

pierwsze zastosowanie w przemyśle, jeżeli:

a) jest ono wynikiem działalności B+R+I, ale nie musi go dokonywać podmiot, który 

prowadził tę działalność, jeżeli uzyska prawo własności jej wyników, a zarówno 

działalność B+R+I, jak i pierwsze zastosowanie w przemyśle są objęte danym 

projektem i wspólnie zgłoszone Komisji Europejskiej, 

b) zawiera ono znaczący element o charakterze badawczym, rozwojowym lub 

innowacyjnym, który jest integralną i niezbędną częścią prawidłowego wykonania 

projektu, a koszty te są związane z tym elementem;

11) inne nierozłącznie związane z wykonywaniem projektu, z wyjątkiem kosztów 

operacyjnych nieobjętych pkt 10.
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Rozdział 12

Przepisy końcowe

§ 45. 1. Pomoc w ramach wyłączeń grupowych, o której mowa w:

1) § 2 pkt 1 lit. a–c i e–g, może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym 

mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 651/2014, w związku z art. 59 

zdanie drugie tego rozporządzenia;

2) § 2 pkt 1 lit. d, może być udzielana do końca okresu określonego zgodnie z art. 58 ust. 4 

zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014, w związku z art. 59 zdanie drugie tego 

rozporządzenia;

3) § 2 pkt 1 lit. h, może być udzielana do końca okresu obowiązywania mapy pomocy 

regionalnej na lata 2014–2020 określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy publicznej.

2. Pomoc de minimis może być udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym 

mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013, w związku z art. 8 zdanie drugie tego 

rozporządzenia.

3. Pomoc na rzecz IPCEI może być udzielana do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 46. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO

              Za zgodność pod względem prawnym,
                     legislacyjnym i redakcyjnym 
                              Katarzyna Pietyra
Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego
          w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 /– podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 
pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. poz. 299), które traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 349 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 
oraz z 2020 r. poz. 695).
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UZASADNIENIE

Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1770, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, które nakłada na ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki obowiązek wydania rozporządzenia określającego warunki i tryb 

udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 

zwanego dalej „Centrum”, z uwzględnieniem celów polityki naukowej państwa.

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia jest konsekwencją zmiany 

wytycznych do jego wydania wprowadzonej w art. 124 pkt 19 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, 

z późn. zm.). Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju (Dz. U. poz. 299). Na podstawie art. 349 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce rozporządzenie to 

zachowa moc do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż 

do dnia 31 sierpnia 2020 r. Mając na uwadze powyższe, w celu zachowania ciągłości 

wykonywania zadań Centrum, niezbędne jest wydanie nowego rozporządzenia regulującego 

warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum. 

Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu są niezbędne do zapewnienia 

zgodności przepisów określających warunki udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem 

Centrum z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, obowiązującymi w Unii Europejskiej, 

w szczególności z:

1) 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.), zwanym dalej 

„rozporządzeniem nr 651/2014”; 

2) rozporządzeniem 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), zwanym dalej „rozporządzeniem 

nr 1407/2014”.

Potrzeba zapewnienia pomocy państwa na finansowanie badań podstawowych, badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych stanowi odpowiedź na zdiagnozowaną 



– 28 –

niską skłonność polskich przedsiębiorców do podejmowania ryzykownych, innowacyjnych 

przedsięwzięć, czego odzwierciedleniem jest niewielki udział nakładów na działalność 

badawczą, rozwojową i innowacyjną, zwaną dalej „działalnością B+R+I”, w ogólnych 

wydatkach przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce. Główną przyczyną tego 

zjawiska, poza dużym ryzykiem i niepewnością co do wyników badań podstawowych, badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, jest silne ukierunkowanie polskich 

przedsiębiorców na tradycyjne źródła przewagi konkurencyjnej, takie jak niskie koszty 

i absorpcja technologii powstałych za granicą, zamiast poszukiwania nowych źródeł przewag 

wynikających z kapitału intelektualnego i wykorzystania wiedzy, w tym wyników badań 

podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, prowadzonych 

we własnym zakresie lub wspólnie z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

W efekcie Polska zalicza się do państw o niskim udziale nakładów na działalność B+R+I 

w ogólnych wydatkach przedsiębiorców i niskim udziale nakładów sektora przedsiębiorstw na 

działalność B+R+I w nakładach krajowych na tę działalność ogółem. Dodatkową barierą 

w prowadzeniu działań innowacyjnych przez przedsiębiorców jest niska skłonność do 

współpracy z przedsiębiorcami po stronie naukowców oraz podmiotów systemu szkolnictwa 

wyższego i nauki, w których są oni zatrudnieni.

Konieczność kontynuowania interwencji przewidzianej w dotychczasowym 

rozporządzeniu wynika również z faktu, że mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, zwani dalej 

„MŚP”, doświadczają trudności w dostępie do nowych rozwiązań technologicznych 

i w transferze wiedzy, a co za tym idzie – mogą mieć trudności z pozyskaniem wysoko 

wykwalifikowanego personelu. Skierowanie wsparcia do MŚP jest konieczne dla uzyskania 

efektu w postaci wykształcenia się w Polsce kultury innowacyjności, na którą składają się 

przede wszystkim pobudzanie kreatywności w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań 

i technologii oraz większa gotowość do podejmowania ryzykownych przedsięwzięć. 

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano m. in. wsparcie dostępu MŚP do nowych 

rozwiązań technologicznych i ochrony własności intelektualnej powstałej w wyniku 

prowadzonej przez nich działalności B+R+I. Obecnie przedsiębiorcy rzadko podejmują 

działania związane z ochroną własności intelektualnej, w tym ochroną patentową. 

Podyktowane jest to przede wszystkim brakiem świadomości korzyści, jakie wynikają 

z opatentowania wyników działalności B+R+I, jak również brakiem zaufania do potencjalnych 

partnerów gospodarczych i obawą przed utratą przewagi konkurencyjnej przez ujawnienie zbyt 

wielu informacji dotyczących prowadzonej działalności. Istotnym czynnikiem są także koszty 
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uzyskania ochrony patentowej, zwykle postrzegane jako nieakceptowalnie wysokie. Rozwój 

działalności danego przedsiębiorcy na rynku wymaga pełnego wykorzystania ochrony prawnej 

wyników działalności B+R+I mających wartość komercyjną, w tym korzystania z ochrony, jaką 

daje zgłoszenie patentowe. Przeprowadzone analizy wskazują, że niski wskaźnik zgłoszeń 

patentowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym wynika z wysokich kosztów 

procedury związanej z takimi zgłoszeniami, jak i z obowiązku zgłoszenia wniosku o udzielnie 

ochrony patentowej w języku urzędowym Europejskiego Urzędu Patentowego albo w języku 

polskim wraz z tłumaczeniem na język kraju, w którym ochrona patentowa miałaby 

obowiązywać. Ponadto globalizacja badań naukowych i działalności gospodarczej powoduje, 

że niezbędne jest uzyskanie w szerszym zakresie ochrony prawa do wynalazków przed 

nieuprawnionym wykorzystywaniem, tj. przez rozszerzenie ochrony własności intelektualnej 

poza terytorium Polski. Jednocześnie często niezbędne dla rozwijania przez przedsiębiorców 

innowacyjnych produktów, technologii lub usług jest pozyskiwanie dostępnych na rynku 

wyników działalności B+R+I w celu dalszego ich rozwijania i uzyskiwania kolejnych, 

innowacyjnych rozwiązań. 

Konieczne jest również zapewnienie wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów usług 

doradczych w zakresie działalności B+R+I i usług wsparcia tej działalności. Biorąc pod uwagę 

brak doświadczenia albo niewielkie doświadczenie większości MŚP w zakresie prowadzenia 

działalności B+R+I i postępowania z uzyskanymi wynikami, zapewnienie możliwości 

korzystania z usług wyspecjalizowanych podmiotów doradczych wydaje się szczególnie istotne 

i uzasadnione.

Na podstawie przepisów projektowanego rozporządzenia będzie kontynuowane wsparcie 

prowadzenia przez przedsiębiorców badań podstawowych, badań przemysłowych 

i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz komercjalizacji ich wyników. Instrumenty 

przewidziane w projektowanym rozporządzeniu mają zachęcić przedsiębiorców do 

inwestowania w działalność B+R+I oraz służyć zacieśnieniu ich współpracy z podmiotami 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Jako że inwestycje w badania podstawowe, badania 

przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe są obciążone wysokim ryzykiem, sposobem 

na zachęcenie przedsiębiorców do tego rodzaju przedsięwzięć jest oferowanie im wsparcia 

publicznego przez współfinansowanie działalności B+R+I i komercjalizacji jej wyników. 

Rozporządzenie będzie miało również kluczowe znaczenie dla możliwości realizacji Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, głównego programu operacyjnego w Perspektywie 
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Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, dedykowanego inwestycjom w zakresie 

działalności B+R+I, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Rozdział 1 projektowanego rozporządzenia określa zakres regulacji i zawiera ogólne 

przepisy dotyczące pomocy publicznej udzielanej na jego podstawie.

W § 2 został określony zakres przedmiotowy projektowanego rozporządzenia przez 

wskazanie wszystkich rodzajów pomocy publicznej, która może być udzielana na podstawie 

jego przepisów, i ich przeznaczenia. Zgodnie z tym przepisem za pośrednictwem Centrum 

pomoc publiczna może być udzielana jako:

1) pomoc zgodna z przepisami rozporządzenia nr 651/2014, zwana dalej „pomocą w ramach 

wyłączeń grupowych”;

2) pomoc de minimis zgodna z przepisami rozporządzenia nr 1407/2013, zwana dalej 

„pomocą de minimis”;

3) pomoc na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego 

europejskiego zainteresowania, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu 

o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwana dalej „pomocą na rzecz IPCEI”.

Projektowane rozporządzenie reguluje udzielanie przez Centrum pomocy publicznej 

w ramach kategorii wyznaczanych jej przeznaczeniem, które były przewidziane w dotychczas 

obowiązującym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 

2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 

pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także dwóch nowych kategorii.

Pierwszą z nowych kategorii jest regionalna pomoc inwestycyjna udzielana jako pomoc 

w ramach wyłączeń grupowych na wsparcie wdrażania wyników badań podstawowych, badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji 

początkowych w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014 oraz inwestycji 

początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 

rozporządzenia nr 651/2014. Kategoria ta została uwzględniona w projektowanym 

rozporządzeniu w związku z wprowadzeniem do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

na lata 2014–2020 w ramach Priorytetu I, którego wdrażanie zostało powierzone Centrum, 

nowej kategorii wsparcia w postaci finansowania wdrożeń. Umożliwienie finansowania przez 

Centrum komponentu wdrożeniowego pozwoli na wsparcie przedsiębiorców, którzy prowadzili 

badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe dofinansowane wcześniej ze 

środków publicznych, w szczególności przyznawanych przez Centrum. Etap wdrożenia 

innowacyjnego rozwiązania jest etapem niezwykle kosztownym, więc jego dofinansowanie 
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zwiększa szanse na realizację z sukcesem komercjalizacji wyników badań podstawowych, 

badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub know-how związanego 

z tymi wynikami, zwanej dalej „komercjalizacją”. Jednocześnie takie rozwiązanie spowoduje, 

że oferta Centrum w zakresie wsparcia innowacji stanie się kompleksowa.

Drugą nową kategorią przewidzianą w projektowanym rozporządzeniu jest pomoc na 

rzecz IPCEI. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej kategorii pomocy państwa jest udział 

polskich przedsiębiorców we wspieranych przez Komisję Europejską projektach stanowiących 

przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (ang. Important Projects of Common 

European Interest). Celem realizacji tego typu projektów jest połączenie wysiłków państw 

członkowskich Unii Europejskiej i przedsiębiorców na rzecz wspierania wybranych gałęzi 

przemysłu o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Unii Europejskiej. Mechanizm pomocy na 

rzecz IPCEI jest jednym z ważniejszych instrumentów, za pomocą których Komisja Europejska 

wspiera tego typu inicjatywy, w szczególności uwzględniające współpracę przy realizacji 

projektu kilku państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekty finansowane w tym 

mechanizmie powinny charakteryzować się wysokim poziomem innowacyjności oraz 

przyczyniać się do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia konkurencyjności przemysłu zarówno 

w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W § 3 zawarto katalog wyłączeń od stosowania projektowanego rozporządzenia 

wynikających z przepisów rozporządzenia nr 651/2014 i rozporządzenia nr 1407/2013 oraz 

uwzględniono wyłączenia mające zastosowanie do pomocy na rzecz IPCEI. W tym ostatnim 

przypadku wskazano, że rozporządzenie nie będzie miało zastosowania, gdy udzielana pomoc 

ze względu na metody i warunki finansowania jest nierozerwalnie związana z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej, a zwłaszcza gdyby przewidywała zastosowanie środków pomocy:

1) warunkujących jej przyznanie obowiązkiem posiadania przez przedsiębiorcę siedziby 

w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, prowadzenia przez niego 

działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

lub korzystania z towarów produkcji krajowej lub usług krajowych;

2) ograniczających możliwości przedsiębiorców w zakresie wykorzystania wyników 

działalności B+R+I w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Są to przesłanki ogólne, uniemożliwiające zalegalizowanie jakiejkolwiek pomocy państwa.

W § 4 zostały określone definicje najważniejszych pojęć używanych w projektowanym 

rozporządzeniu. Należą do nich pojęcia: przedsiębiorca, mikro-, mały lub średni 

przedsiębiorca, duży przedsiębiorca, organizacja badawcza, badania podstawowe, badania 
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przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, inwestycja początkowa i inwestycja 

początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej. Pojęcia te zostały zdefiniowane przez 

odesłanie do ich definicji zawartych w rozporządzeniu nr 651/2014.

W § 5 zostały określone warunki udzielania pomocy w ramach wyłączeń grupowych 

i pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym działalność w którymkolwiek z sektorów, 

w których zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 651/2014 i rozporządzenia nr 1407/2013 

pomoc publiczna nie może być udzielana, a równocześnie prowadzącym działalność w innych 

sektorach, nieobjętych tymi wyłączeniami. 

W § 6 wprowadzono katalog przypadków, w których brak jest możliwości udzielenia 

przez Centrum wsparcia na podstawie projektowanego rozporządzenia.

W § 7 wskazano, że pomoc publiczna będzie udzielana za pośrednictwem Centrum 

w wyniku przeprowadzenia naboru wniosków. W przypadku pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych i pomocy de minimis będzie musiał być przy tym spełniony tzw. efekt zachęty, co 

oznacza, że wniosek o udzielenie pomocy będzie musiał być złożony przed rozpoczęciem prac 

nad projektem. Nie dotyczy to jednak wniosku o udzielenie pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka i na wspieranie 

przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności B+R+I. W przypadku pomocy na 

rzecz IPCEI efekt zachęty będzie uważany za spełniony, jeżeli przedsiębiorca złoży do Centrum 

wniosek o udzielenie tej pomocy po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji 

potwierdzającej zgodność tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, a jednocześnie nie rozpocznie 

prac nad projektem przed wydaniem tej decyzji. 

W § 7 określono ponadto elementy, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie pomocy 

publicznej. Dopuszczono przy tym, aby zawierał on także inne elementy niż wskazane w tym 

przepisie, co wynika z konieczności dostosowywania treści wniosku do konkretnych 

programów realizowanych przez Centrum. 

W § 8 określono katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o udzielenie pomocy 

publicznej za pośrednictwem Centrum, z uwzględnieniem możliwości ubiegania się o pomoc 

przez przedsiębiorców działających zarówno samodzielnie, jak i w ramach grup podmiotów, 

złożonych z co najmniej jednej organizacji badawczej i co najmniej jednego przedsiębiorcy. 

W § 9 i § 10 zostały określone maksymalne wielkości pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych, jaka może zostać udzielona na podstawie przepisów projektowanego 

rozporządzenia bez powstania obowiązku indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, 
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sposób obliczania wielkości pomocy i wzajemnej kumulacji różnych rodzajów pomocy. Należy 

przy tym podkreślić, że pomoc na rzecz IPCEI przed jej udzieleniem na podstawie 

projektowanego rozporządzenia, bez względu na jej wartość będzie podlegała indywidualnej 

notyfikacji Komisji Europejskiej. W wyniku tej notyfikacji pomoc na rzecz IPCEI zostanie 

zaakceptowana przez Komisję Europejską w formie decyzji potwierdzającej zgodność tej 

pomocy z rynkiem wewnętrznym. Decyzja ta będzie mogła być wydana dla grupy 

przedsiębiorców z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Rozdział 2 projektowanego rozporządzenia dotyczy pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych przeznaczonej na prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych 

i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz przygotowanie studiów wykonalności. W tym 

zakresie nie proponuje się żadnych nowych rozwiązań w stosunku do dotychczas 

obowiązującego rozporządzenia.

W § 11–13 zostały wskazane poszczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych oraz 

maksymalna intensywność pomocy publicznej, uzależniona od rodzaju prowadzonych badań 

naukowych lub prac rozwojowych i wielkości przedsiębiorcy. Proponowane kategorie kosztów 

kwalifikowalnych, jak również maksymalna intensywność pomocy są zgodne z art. 25 

rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 3 projektowanego rozporządzenia dotyczy pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych przeznaczonej na wspieranie innowacyjności, udzielanej MŚP. W tym zakresie nie 

proponuje się żadnych nowych rozwiązań w stosunku do dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia.

W § 14–16 zostały określone poszczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych 

i maksymalna intensywność pomocy publicznej. W myśl § 16 zakłada się, że proporcje 

zaangażowania środków finansowych publicznych i prywatnych wyniosą 50% do 50%, chyba 

że całkowita wartość tej pomocy nie przekroczy równowartości 200 000 euro dla jednego 

przedsiębiorcy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy. 

W takim przypadku intensywność pomocy będzie mogła wzrosnąć do 100%. Proponowane 

warunki uprawniające do otrzymania pomocy publicznej w tym zakresie, kategorie kosztów 

kwalifikowalnych, jak również maksymalna intensywność pomocy są zgodne z art. 28 

rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 4 projektowanego rozporządzenia dotyczy pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych przeznaczonej na badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne 
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prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury. W tym zakresie nie proponuje się 

żadnych nowych rozwiązań w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia.

W § 17–22 zostały określone warunki ubiegania się o pomoc publiczną, kategorie kosztów 

kwalifikowalnych i maksymalna intensywność pomocy publicznej. Warunki określone w § 19 

służą zapewnieniu szerokiego rozpowszechniania wyników działalności B+R+I, która będzie 

w ten sposób finansowana, co wpisuje się w promowaną przez Komisję Europejską politykę 

otwartego dostępu (ang. open access). Tym samym zostanie zminimalizowane negatywne 

oddziaływanie instrumentu na konkurencję na rynku wewnątrzwspólnotowym. To uzasadnia 

również bardzo wysoką intensywność wsparcia, która zgodnie z § 22 będzie mogła wynosić do 

100% kosztów kwalifikowalnych. Proponowane warunki uprawniające do otrzymania pomocy 

publicznej w tym zakresie, kategorie kosztów kwalifikowalnych i maksymalna intensywność 

pomocy są zgodne z art. 30 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 5 projektowanego rozporządzenia dotyczy pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych przeznaczonej na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka. 

Wspieranie komercjalizacji jest – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy – jednym z głównych 

zadań Centrum. W tym zakresie nie proponuje się żadnych nowych rozwiązań w stosunku do 

dotychczas obowiązującego rozporządzenia.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Centrum może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi. W celu udzielania 

pomocy na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka Centrum będzie 

współpracować na podstawie umowy o wspólne przedsięwzięcie z funduszami 

inwestycyjnymi, których wyłącznym przedmiotem działalności jest inwestowanie w MŚP 

dokonujące komercjalizacji, zwanymi dalej „funduszami”, wybranymi w drodze otwartego 

naboru ofert. Przepis § 24 ust. 2 dotyczy warunków, jakie będzie musiał spełnić fundusz 

wybrany do współpracy przy udzielaniu pomocy na wsparcie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka, w tym obligatoryjne elementy, jakie będą musiały zawierać oferty 

składane przez fundusz. Przepis § 24 ust. 3 określa wymogi, które będzie musiała spełniać 

umowa o wspólne przedsięwzięcie zawierana między Centrum a funduszem, w celu 

zapewnienia, że środki finansowe przekazywane jako pomoc w ramach wyłączeń grupowych 

na wsparcie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka będą wykorzystywane zgodnie 

z przeznaczeniem. Najważniejsze z tych wymogów dotyczą obowiązków w zakresie 

przeprowadzania corocznych audytów działalności funduszu, wprowadzenia systemu 

zarządzania konfliktem interesów i ochrony informacji stanowiących tajemnicę 
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przedsiębiorstwa. Kolejne przepisy zawierają mechanizmy gwarantujące należyte 

zabezpieczenie interesu publicznego. Będzie to możliwe dzięki przekazywaniu:

1) funduszowi nie więcej niż 50% całkowitych środków przeznaczonych przez Centrum na 

inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne, wykorzystujące wyniki badań 

podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

2) środków przez Centrum do funduszu nie wcześniej niż w dniu wniesienia do niego 

środków przez niezależnych inwestorów prywatnych, o których mowa w art. 2 pkt 72 

rozporządzenia nr 651/2014.

W § 23 ust. 1 określono warunki, jakie będzie musiał spełniać przedsiębiorca, zwany dalej 

„przedsiębiorcą kwalifikowalnym”, aby uzyskać pomoc w ramach wyłączeń grupowych na 

wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka. W § 23 ust. 2 wskazano natomiast 

warunki dokonywania tzw. inwestycji kontynuacyjnych w danego przedsiębiorcę 

kwalifikowalnego zgodne z art. 21 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

W § 25 ust. 1 określono, że pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka będzie polegać na dokonywaniu przez fundusz inwestycji w formie 

wkładów pieniężnych, w szczególności przez obejmowanie nowych akcji lub udziałów, 

uczestnictwo w spółkach osobowych lub innych jednostkach organizacyjnych, w tym 

nieposiadających osobowości prawnej, oraz przez obejmowanie instrumentów dłużnych 

przedsiębiorców kwalifikowalnych, w których fundusz objął akcje lub udziały lub podjął się 

uczestnictwa, i udzielanie im pożyczek. Natomiast § 25 ust. 2 stanowi, że pomoc publiczna 

będzie mogła być udzielana także przedsiębiorcom kwalifikowalnym przez nabywanie 

i obejmowanie istniejących akcji lub udziałów takich przedsiębiorców od innych inwestorów, 

akcjonariuszy lub udziałowców, pod warunkiem, że będzie to połączone z objęciem nowych 

akcji lub udziałów o wartości odpowiadającej co najmniej 50% inwestycji w tego 

przedsiębiorcę kwalifikowalnego. Zgodnie z § 25 ust. 3 obejmowane przez fundusz udziały lub 

akcje przedsiębiorców kwalifikowalnych nie będą mogły być przedmiotem oferty publicznej 

ani akcjami spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.). 

Ograniczenie to jest konsekwencją wymogu wynikającego z art. 21 ust. 5 rozporządzenia 

nr 651/2014, zgodnie z którym fundusz musi inwestować w przedsiębiorstwa nienotowane na 

giełdzie. W § 25 ust. 4 wskazano, że dokonywanie ww. inwestycji w przedsiębiorców 

kwalifikowalnych będzie następowało po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 
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ust. 14 lit. b–d rozporządzenia nr 651/2014, oraz że inwestycje te będą dokonywane zgodnie 

z dobrymi praktykami w zarządzaniu funduszem. Zgodnie z § 25 ust. 5 wynagrodzenie z tytułu 

zarządzania funduszem będzie musiało być powiązane z wynikami osiąganymi przez fundusz. 

Przepis ten ma na celu zapewnienie, że fundusz będzie prowadził działalność nastawioną na 

zysk i będzie zarządzany na zasadach rynkowych.

Przepis § 26 wskazuje, zgodnie z art. 21 ust. 10 rozporządzenia nr 651/2014, maksymalny 

udział pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie komercjalizacji przez 

finansowanie ryzyka w całkowitej wielkości inwestycji w przedsiębiorcę kwalifikowalnego.

Warunki otrzymania pomocy w ramach wyłączeń grupowych na wspieranie 

komercjalizacji przez finansowanie ryzyka i maksymalny udział tej pomocy w całkowitej 

wielkości inwestycji w przedsiębiorcę kwalifikowalnego są zgodne z art. 21 rozporządzenia 

nr 651/2014.

Rozdział 6 projektowanego rozporządzenia dotyczy pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych na wspieranie przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności 

B+R+I. W tym zakresie nie proponuje się żadnych nowych rozwiązań w stosunku do 

dotychczas obowiązującego rozporządzenia.

W § 27–29 zostały określone warunki ubiegania się o tę pomoc publiczną oraz jej 

maksymalne wielkości. Proponowane warunki uprawniające do otrzymania pomocy publicznej 

w tym zakresie są zgodne z art. 22 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 7 projektowanego rozporządzenia dotyczy pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych na pokrycie kosztów rozpoznania potencjalnych beneficjentów pomocy publicznej 

na wspieranie komercjalizacji przez finansowanie ryzyka, czyli tzw. scoutingu. W tym zakresie 

nie proponuje się żadnych nowych rozwiązań w stosunku do dotychczas obowiązującego 

rozporządzenia.

Pomoc ta, zgodnie z § 30 i § 31, będzie udzielana funduszowi na koszty wstępnego 

rozpoznania i analizy due diligence w celu identyfikacji przedsiębiorców kwalifikowalnych. 

Intensywność pomocy nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. 

Proponowane warunki uprawniające do otrzymania pomocy w tym zakresie i maksymalna 

intensywność tej pomocy są zgodne z art. 24 rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 8 projektowanego rozporządzenia dotyczy pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych na pokrycie kosztów usług doradczych w zakresie innowacji nabywanych przez 



– 37 –

przedsiębiorców w związku z dokonywaną komercjalizacją. W tym zakresie nie proponuje się 

żadnych nowych rozwiązań w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia.

W § 33–35 zostały określone warunki ubiegania się o tę pomoc publiczną, warunki, jakie 

będą musiały spełnić usługi doradcze, aby ich koszty mogły zostać uznane jako kwalifikowalne 

i maksymalna intensywność pomocy. Regulacje w tym zakresie są zgodne z art. 18 

rozporządzenia nr 651/2014.

Rozdział 9 projektowanego rozporządzenia dotyczy regionalnej pomocy inwestycyjnej 

w ramach wyłączeń grupowych. Pomoc ta będzie udzielana na wspieranie wdrażania wyników 

badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych przez 

finansowanie inwestycji początkowych w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014 

oraz inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 

pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014. Ten rodzaj pomocy nie był regulowany przepisami 

dotychczas obowiązującego rozporządzenia. Będzie to zatem nowa kategoria pomocy 

publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum. 

Zgodnie z § 36 uprawnieni do otrzymania ww. pomocy będą MŚP, a także duzi 

przedsiębiorcy, w zależności od obszaru, na którym będzie realizowana inwestycja, przy czym 

duzi przedsiębiorcy działający na obszarze województwa mazowieckiego będą mogli otrzymać 

wyłącznie pomoc na finansowanie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności 

gospodarczej.

W § 37 zostały określone warunki ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną na 

realizację inwestycji początkowej, będącej efektem prowadzenia działalności B+R+I albo 

przygotowania do wdrożenia. Warunki te są zgodne z art. 14 ust. 5 i 16 rozporządzenia 

nr 651/2014. Zgodnie z tymi przepisami pomoc regionalna może zostać udzielona jedynie 

w przypadku zapewnienia przez przedsiębiorcę, że planowana inwestycja zostanie utrzymana 

na obszarze objętym pomocą przez co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP – przez co najmniej 

3 lata od daty jej ukończenia i po potwierdzeniu, że przedsiębiorca nie dokonał przeniesienia 

do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek 

o udzielenie pomocy, w okresie 2 lat poprzedzających złożenie tego wniosku oraz że zobowiąże 

się do niedokonywania takiego przeniesienia przez okres 2 lat od ukończenia inwestycji 

początkowej. Pojęcie przeniesienia zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 61a rozporządzenia 

nr 651/2014 jako przeniesienie tej samej albo podobnej działalności, albo jej części z zakładu 

na terenie jednej umawiającej się strony Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zakład pierwotny) do zakładu, 
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w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terenie innej 

umawiającej się strony (zakład objęty pomocą). Do przeniesienia dochodzi wówczas, gdy 

produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i w zakładzie objętym pomocą służą przynajmniej 

częściowo do tych samych celów i zaspokajają wymagania lub potrzeby tej samej kategorii 

klientów oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą albo podobną 

działalnością. Warunek dotyczący przeniesienia zakładu ma na celu zapobieżenie sytuacjom, 

w których udzielenie regionalnej pomocy inwestycyjnej nie przynosi wartości dodanej na 

poziomie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ponieważ ma związek wyłącznie ze zmianą 

miejsca prowadzonej działalności.

W § 38 zostały wskazane poszczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych, ich 

maksymalne wartości oraz warunki i sposób ich zaliczania w przypadku różnych przeznaczeń 

tej pomocy udzielanej dużemu przedsiębiorcy. Przepis § 39 określa maksymalną intensywność 

tej pomocy, z uwzględnieniem zasad udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w oparciu 

o mapę pomocy regionalnej. Zgodnie z zasadami udzielania pomocy regionalnej intensywność 

pomocy, jaka może zostać udzielona na rzecz przedsiębiorców, jest uzależniona od miejsca 

realizacji inwestycji. Celem tej pomocy jest bowiem wsparcie rozwoju obszarów 

o niekorzystnych warunkach gospodarowania przez wspieranie inwestycji i tworzenia miejsc 

pracy w kontekście zrównoważonego rozwoju. Maksymalna intensywność pomocy dla danej 

inwestycji jest ustalana w oparciu o maksymalne intensywności pomocy, wskazane 

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

regionalnej na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 878), w zależności od regionu Polski, w którym 

dany przedsiębiorca prowadzi działalność. Przepis § 40 wskazuje warunki określania 

maksymalnej wielkości pomocy wynikające z art. 14 ust. 12–14 rozporządzenia nr 651/2014. 

Warunki uprawniające do otrzymania pomocy publicznej w tym zakresie, kategorie 

kosztów kwalifikowalnych, jak również maksymalna intensywność pomocy są zgodne z art. 14 

rozporządzenia nr 651/2014 .

Rozdział 10 projektowanego rozporządzenia dotyczy pomocy de minimis na wspieranie 

komercjalizacji i innych form transferu do gospodarki wyników badań podstawowych, badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi 

wynikami. W tym zakresie nie proponuje się żadnych nowych rozwiązań w stosunku do 

dotychczas obowiązującego rozporządzenia.
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W § 41 i § 42 zostały wskazane poszczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych oraz 

maksymalna intensywność pomocy na poziomie 90% wartości kosztów kwalifikowalnych. 

Z uwagi na problemy przedsiębiorców, którzy będą potencjalnymi beneficjentami tej pomocy, 

z dostępem do kapitału pułap wkładu własnego został wyznaczony na stosunkowo niskim 

poziomie, tak aby było możliwe jak najszersze wykorzystywanie opisywanego instrumentu.

Rozdział 11 projektowanego rozporządzenia dotyczy pomocy na rzecz IPCEI, która nie 

była regulowana w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Zgodnie z § 43 pomoc ta będzie mogła być udzielana przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność B+R+I w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych projektu objętego 

pomocą. Intensywność pomocy będzie każdorazowo określana w decyzji Komisji Europejskiej 

wydawanej w wyniku notyfikacji projektu, na który pomoc będzie przeznaczona, w powiązaniu 

z przeprowadzoną na potrzeby procesu notyfikacji analizą luki finansowej. Jest to mechanizm 

pozwalający na określenie poziomu intensywności pomocy adekwatnego dla projektu, na który 

pomoc na rzecz IPCEI będzie przeznaczona, i w konsekwencji stanowiącego podstawę 

ustalenia poziomu dofinansowania tego projektu. Mechanizm ten ma z jednej strony 

zagwarantować, że wykonanie projektu będzie możliwe dzięki wystarczającym zasobom 

finansowym na ten cel, z drugiej zaś pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści 

odbiorcy pomocy przez udzielenie dofinansowania wyższego niż jest to konieczne.

Zasady określania dopuszczalnej intensywności pomocy w odniesieniu do danego 

projektu objętego pomocą na rzecz IPCEI zostały określone w Komunikacie Komisji Kryteria 

analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych 

projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz. Urz. UE C 

188 z 20.06.2014, str. 4). 

W § 44 został określony katalog kosztów kwalifikowalnych zgodny z ww. komunikatem, 

który jednak uwzględnia niezbędne doprecyzowania i dostosowania terminologii opisującej 

poszczególne kategorie kosztów kwalifikowalnych do polskich uwarunkowań i instytucji 

prawnych.

Zgodnie z § 45 pomoc w ramach wyłączeń grupowych i pomoc de minimis będą mogły 

być udzielane na podstawie przepisów projektowanego rozporządzenia do końca okresu 

dostosowawczego, a w przypadku pomocy w ramach wyłączeń grupowych przeznaczonej na 

finansowanie ryzyka do końca okresu przewidzianego w umowie o finansowaniu ryzyka. 

Okresy te zostały wskazane odpowiednio w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014 i w art. 7 
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ust. 4 rozporządzenia nr 1407/2013. Nie dotyczy to jednak pomocy w ramach wyłączeń 

grupowych na wspieranie wdrażania wyników badań podstawowych, badań przemysłowych 

i eksperymentalnych prac rozwojowych przez finansowanie inwestycji początkowych oraz 

inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności gospodarczej, która będzie mogła być 

udzielana do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 

określonej zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020, czyli do dnia 31 grudnia 

2020 r. Pomoc na rzecz IPCEI będzie mogła być udzielana do dnia 31 grudnia 2025 r. 

Zaproponowany termin pozwoli zachować ciągłość udzielania tej pomocy przez Centrum także 

w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, gdyż część środków przeznaczonych na 

ten cel będzie pochodziła z nowego programu operacyjnego na lata 2021–2027.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia ma pozytywny wpływ na działalność MŚP, ponieważ przewiduje 

udzielanie pomocy publicznej tym podmiotom prowadzącym działalność B+R+I. 

W związku z tym, że średni roczny budżet programu pomocowego zawartego w projekcie 

rozporządzenia przekroczy 150 mln euro, zgłoszeniu do Komisji Europejskiej i zatwierdzeniu 

przez nią będzie podlegał plan ewaluacji tego programu. Niezależnie od zgłoszenia planu 

ewaluacji programu pomocowego, skrócone informacje na temat tego programu będą musiały 

zostać przekazane Komisji Europejskiej na podstawie art. 11 lit. a rozporządzenia nr 651/2014 

w terminie 20 dni roboczych od dnia wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego program 

pomocowy.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami 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).

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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