
   

Projekt z dnia 13 kwietnia 2021 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  E D U K A C J I  I  N A U K I 1) 

z dnia ………………. 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej 

za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 

Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego 

Centrum Nauki (Dz. U. poz. 1381) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. Pomoc publiczna może być udzielana za pośrednictwem Centrum do końca 

okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji 

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

2. Pomoc de minimis może być udzielana za pośrednictwem Centrum do końca 

okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji 

nr 1407/2013, w związku z art. 8 zdanie drugie tego rozporządzenia.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER EDUKACJI I NAUKI 

 

               Opracowano pod względem prawnym, 

                      legislacyjnym i redakcyjnym  

                               Wojciech Ulitko 

                         Dyrektor Departamentu  

             Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki 

                 w Ministerstwie Edukacji i Nauki  

/– podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

  

                                                 

1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie 

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).  



UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. poz. 1381).  

Celem nowelizacji jest przedłużenie terminu udzielania pomocy publicznej i pomocy 

de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, zwanego dalej „Centrum”. 

Zaproponowana zmiana § 18 ww. rozporządzenia umożliwia przedłużenie tego terminu 

o 3 lata, tj. do dnia 30 czerwca 2024 r. Zmiana ta jest konsekwencją przedłużenia terminu 

obowiązywania: 

1) 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) 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, z późn. zm.)  

– dokonanego rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym 

rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającym 

rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich 

dostosowań (Dz. Urz. UE L 215 z 7.07.2020, str. 3).  

Przedłużenie okresu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za 

pośrednictwem Centrum jest bardzo istotne w związku z trwającymi obecnie konkursami na 

finansowanie projektów badawczych w zakresie badań podstawowych, których rozstrzygnięcie 

jest planowane po dniu 30 czerwca 2021 r., ogłaszanymi głównie w ramach współpracy 

międzynarodowej. Zmiana ta umożliwi także kontynuowanie udzielania pomocy publicznej 

i pomocy de minimis w ramach konkursów na finansowanie projektów badawczych w zakresie 

badań podstawowych ogłaszanych przez Centrum po dniu 30 czerwca 2021 r. W okresie 

obowiązywania nowelizowanego rozporządzenia Centrum udzieliło pomocy publicznej 

7 podmiotom w łącznej wysokości 5 060 194,00 zł.  

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

dnia ogłoszenia. 

Projektowane rozporządzenie ma pozytywny wpływ na działalność 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ dokonuje przedłużenia 



terminu, w którym będą im mogły zostać udzielone pomoc publiczna i pomoc de minimis za 

pośrednictwem Centrum. 

Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowane rozporządzenie 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). 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. 

 


