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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 13 paêdziernika 2006 r.
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla obszary kraju, na których jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej, maksymalne wielkoÊci pomocy dla tych obszarów, a tak˝e rodzaje dzia∏alnoÊci gospodarczej, dla
których udzielanie pomocy nie jest dozwolone.
§ 2. Udzielanie pomocy regionalnej: inwestycyjnej
oraz dla nowo powsta∏ych ma∏ych przedsi´biorstw,
jest dopuszczalne w jednostkach wyró˝nionych na poziomie drugim (NTS 2), okreÊlonych w rozporzàdzeniu
Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorial———————
1)

nych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58,
poz. 685, z póên. zm.1)).
§ 3. Maksymalna intensywnoÊç regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu
dotacji brutto do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia tà pomocà, z zastrze˝eniem § 4 ust. 1 oraz § 5, wynosi:
1) 50 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
lubelskiego, podkarpackiego, warmiƒsko-mazurskiego, podlaskiego, Êwi´tokrzyskiego, opolskiego, ma∏opolskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
2) 40 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnoÊlàskiego, wielkopolskiego, Êlàskiego, a w okresie od

Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311,
Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208, poz. 2021, z 2004 r. Nr 98, poz. 998 i Nr 254, poz. 2534, z 2005 r.
Nr 206, poz. 1705 oraz z 2006 r. Nr 34, poz. 237.
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dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
na obszarze nale˝àcym do województwa mazowieckiego, z wy∏àczeniem miasta sto∏ecznego
Warszawy;
3) 30 % — na obszarze nale˝àcym do miasta sto∏ecznego Warszawy oraz w okresie od dnia
1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. — na
obszarze nale˝àcym do województwa mazowieckiego.
§ 4. 1. Maksymalnà wartoÊç regionalnej pomocy
inwestycyjnej udzielanej na realizacj´ du˝ego projektu
inwestycyjnego ustala si´ zgodnie z wzorem:
I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C),
gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
I — maksymalnà wartoÊç pomocy dla du˝ego projektu inwestycyjnego,
R — intensywnoÊç pomocy, o której mowa w § 3 —
w zale˝noÊci od obszaru, na którym ma byç zlokalizowana inwestycja,
B — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà powy˝ej równowartoÊci 50 000 000 euro —
nieprzekraczajàcà równowartoÊci 100 000 000 euro,
C — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà
przekraczajàcà
równowartoÊç
100 000 000 euro.
2. Przez du˝y projekt inwestycyjny nale˝y rozumieç
nowà inwestycj´, podj´tà w okresie trzech lat przez
jednego lub wi´cej przedsi´biorców, w przypadku której Êrodki trwa∏e sà po∏àczone ze sobà w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà przekraczajà równowartoÊç
50 000 000 euro.
3. Przez nowà inwestycj´ nale˝y rozumieç inwestycj´ w Êrodki trwa∏e oraz wartoÊci niematerialne i prawne polegajàcà na utworzeniu nowego lub rozbudowie
istniejàcego przedsi´biorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsi´biorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bàdê na zasadniczej zmianie
dotyczàcej ca∏oÊciowego procesu produkcyjnego istniejàcego przedsi´biorstwa. Za nowà inwestycj´ uznaje si´ równie˝ nabycie przedsi´biorstwa, które jest
w likwidacji albo zosta∏oby zlikwidowane, gdyby nie
zosta∏o nabyte, przy czym przedsi´biorstwo jest nabywane przez niezale˝nego inwestora.
§ 5. Maksymalnà intensywnoÊç regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorcom, w rozumieniu art. 2 za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10
z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym
rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia
25 lutego 2004 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie (WE)
nr 70/2001 i rozszerzajàcym jego zakres w celu w∏àczenia pomocy dla badaƒ i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63
z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 3, str. 64), z wy∏àczeniem prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu,
podwy˝sza si´ o 20 punktów procentowych brutto
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w przypadku mikroprzedsi´biorców i ma∏ych przedsi´biorców oraz o 10 punktów procentowych brutto
w przypadku Êrednich przedsi´biorców, w stosunku
do maksymalnej intensywnoÊci okreÊlonej dla poszczególnych obszarów zgodnie z § 3.
§ 6. 1. Maksymalna intensywnoÊç regionalnej pomocy dla nowo powsta∏ych ma∏ych przedsi´biorstw,
liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do
kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia tà pomocà, wynosi:
1) na obszarze nale˝àcym do województwa mazowieckiego: 35 % — w przypadku kosztów poniesionych w ciàgu pierwszych trzech lat od utworzenia przedsi´biorstwa, oraz 25 % — w przypadku
kosztów poniesionych w ciàgu dwóch kolejnych
lat;
2) na obszarach nale˝àcych do pozosta∏ych województw: 40 % — w przypadku kosztów poniesionych w ciàgu pierwszych trzech lat od utworzenia
przedsi´biorstwa, oraz 30 % — w przypadku kosztów poniesionych w ciàgu dwóch kolejnych lat.
2. Przez nowo powsta∏e ma∏e przedsi´biorstwa nale˝y rozumieç przedsi´biorstwa mikroprzedsi´biorców i ma∏ych przedsi´biorców, je˝eli od dnia ich utworzenia up∏yn´∏o nie wi´cej ni˝ 5 lat.
§ 7. Nie jest dozwolone udzielanie pomocy regionalnej w zakresie dzia∏alnoÊci:
1) w sektorach hutnictwa ˝elaza i stali oraz w∏ókien
syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczàcych pomocy publicznej2);
2) w sektorze górnictwa w´gla;
3) w sektorze rybo∏ówstwa;
4) w sektorze rolnictwa zwiàzanej z produkcjà pierwotnà produktów, o których mowa w Za∏àczniku 1
do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà;
5) zwiàzanej z wytwarzaniem i obrotem produktami
majàcymi imitowaç lub zast´powaç mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporzàdzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeƒ stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi
(Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987, str. 36, z póên. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3,
t. 7, str. 247, z póên. zm.).
§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 1 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 200, poz. 2050).
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2007 r. i obowiàzuje do dnia 31 grudnia
2013 r.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
———————
2)

Zakres sektora hutnictwa ˝elaza i stali zosta∏ okreÊlony
w za∏àczniku I do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007—2013 (Dz. Urz. UE C 54
z 4.03.2006, str. 13), natomiast zakres sektora w∏ókien syntetycznych w za∏àczniku II do tych Wytycznych.

