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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie szczegó∏owego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej
na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej
pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007—2013
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712) zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej
na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne
o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis
w ramach Dzia∏ania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013,
zwanej dalej „pomocà”.

5) ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwo — przedsi´biorstwo spe∏niajàce kryteria, o których mowa w za∏àczniku I do rozporzàdzenia w sprawie wy∏àczeƒ
blokowych;
6) obrót produktem rolnym — obrót w rozumieniu
art. 2 pkt 24 rozporzàdzenia w sprawie wy∏àczeƒ
blokowych;

7) produkt turystyczny — pakiet materialnych i niematerialnych sk∏adników, umo˝liwiajàcych realizacj´ celu wyjazdu turystycznego i pozwalajàcy
nabywcy na spe∏nianie ró˝nych potrzeb i celów
determinujàcych decyzj´ o tym wyjeêdzie; pakiet
ten stanowià naturalne i stworzone przez cz∏owieka dobra turystyczne, towary i us∏ugi umo˝liwiajàce przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne sp´dzanie czasu;

rcl

§ 2. Przez u˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia nale˝y rozumieç:

z dywersyfikacjà produkcji przedsi´biorstwa przez
wprowadzenie nowych dodatkowych produktów
lub zasadniczà zmianà dotyczàcà procesu produkcyjnego w istniejàcym przedsi´biorstwie; za inwestycj´ nie uznaje si´ inwestycji prowadzàcej jedynie do odtworzenia zdolnoÊci produkcyjnych;

1) atrakcja turystyczna — ka˝dy z walorów turystycznych wyst´pujàcych w stanie naturalnym lub
przystosowanym do u˝ytkowania przez turystów,
który mo˝e stanowiç przedmiot zainteresowania
turystów;

w.

2) du˝y projekt inwestycyjny — inwestycj´ w Êrodki
trwa∏e, której koszty kwalifikowane przekraczajà
50 000 000 euro, wed∏ug obliczeƒ na podstawie
Êredniego kursu wymiany walut Narodowego
Banku Polskiego, obowiàzujàcego w dniu przyznania pomocy;

8) produkt turystyczny o znaczeniu ponadregionalnym — produkt turystyczny zlokalizowany na terenie co najmniej dwóch regionów lub produkt turystyczny posiadajàcy potencja∏ do przyciàgni´cia
turystów z sàsiednich regionów, z ca∏ego kraju lub
z zagranicy;
9) przedsi´biorca — ma∏e, Êrednie albo du˝e przedsi´biorstwo;

10) przetwarzanie produktu rolnego — przetwarzanie
w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporzàdzenia w sprawie wy∏àczeƒ blokowych.

4) inwestycja — inwestycj´ w Êrodki trwa∏e lub wartoÊci niematerialne i prawne, zwiàzanà z tworzeniem lub rozbudowà przedsi´biorstwa, jak równie˝

2) uwarunkowanej pierwszeƒstwem u˝ycia towarów
produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

ww

3) du˝e przedsi´biorstwo — przedsi´biorstwo, które
nie spe∏nia kryteriów mikroprzedsi´biorstwa, ma∏ego lub Êredniego przedsi´biorstwa w rozumieniu przepisów za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznajàcego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólnego rozporzàdzenia w sprawie wy∏àczeƒ blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008,
str. 3), zwanego dalej „rozporzàdzeniem w sprawie wy∏àczeƒ blokowych”;

———————
1)

Minister Sportu i Turystyki kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz
z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

§ 3. 1. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
pomocy:
1) przyznawanej na dzia∏alnoÊç bezpoÊrednio zwiàzanà z iloÊcià wywo˝onych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub
z innymi wydatkami bie˝àcymi zwiàzanymi z prowadzeniem dzia∏alnoÊci wywozowej;

2. Pomoc nie mo˝e byç udzielona i wyp∏acona
przedsi´biorcy:
1) obowiàzanemu do zwrotu pomocy w zwiàzku
z decyzjà Komisji Europejskiej, uznajàcà pomoc za
niezgodnà z prawem oraz wspólnym rynkiem;
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2. Pomoc jest udzielana na podstawie umowy
o udzielenie pomocy zawartej pomi´dzy podmiotem
udzielajàcym pomocy a beneficjentem realizujàcym
projekt indywidualny, o którym mowa w art. 28 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

.go
v.p

2) b´dàcemu ma∏ym lub Êrednim przedsi´biorstwem, spe∏niajàcym kryteria zagro˝onego przedsi´biorstwa, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporzàdzenia w sprawie wy∏àczeƒ blokowych;
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3) innemu ni˝ ma∏e lub Êrednie przedsi´biorstwo,
spe∏niajàcemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji
ekonomicznej lub znajdujàcemu si´ w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem
pomocy publicznej, okreÊlone w pkt 9—11 komunikatu Komisji — Wytyczne wspólnotowe dotyczàce
pomocy paƒstwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz. UE C 244
z 01.10.2004, str. 2).
3. Przez wydatki kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà rozumie si´ wydatki okreÊlone w rozporzàdzeniu, bezpoÊrednio zwiàzane z projektem i niezb´dne
do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek
od towarów i us∏ug, z wyjàtkiem gdy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us∏ug podmiotom,
o których mowa w § 5 ust. 2, nie przys∏uguje prawo
do jego zwrotu lub odliczenia od nale˝nego podatku
od towarów i us∏ug.
§ 4. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
pomocy:

4. Pomoc mo˝e byç udzielona na realizacj´ projektu majàcego na celu:

1) inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególnoÊci inwestycje realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotów;
2) inwestycje w obiekty stanowiàce wyjàtkowe atrakcje turystyczne znajdujàce si´ na liÊcie Âwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego prowadzonej przez Organizacj´ Narodów Zjednoczonych do Spraw OÊwiaty, Nauki i Kultury (UNESCO) lub uznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za pomniki historii lub wpisane do rejestru zabytków, wraz z zagospodarowaniem otoczenia niezb´dnego dla funkcjonowania produktu
turystycznego oraz inwestycjami w obiekty wykorzystywane dla celów kulturalnych.

rcl

1) w sektorach rybo∏ówstwa i akwakultury obj´tych
rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków produktów rybo∏ówstwa i akwakultury
(Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

3. Otrzymanie pomocy nie narusza mo˝liwoÊci
otrzymania przez beneficjenta pomocy paƒstwa dozwolonej przez Komisj´ Europejskà lub obj´tej rozporzàdzeniem w sprawie wy∏àczeƒ blokowych, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, pod
warunkiem ˝e ∏àczna wartoÊç pomocy nie przekracza
dopuszczalnego poziomu pomocy przewidzianego
w danym wy∏àczeniu blokowym bàdê w indywidualnej decyzji Komisji Europejskiej.

2) zwiàzanej z produkcjà podstawowà produktów
rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporzàdzenia
w sprawie wy∏àczeƒ blokowych;
3) zwiàzanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów rolnych w nast´pujàcych przypadkach:

w.

a) kiedy wysokoÊç pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub iloÊci takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsi´biorstwa obj´te pomocà, lub

b) kiedy przyznanie pomocy zale˝y od przekazania
jej w cz´Êci lub w ca∏oÊci producentom surowców;

ww

4) w sektorze górnictwa w´gla w rozumieniu rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca
2002 r. w sprawie pomocy paƒstwa dla przemys∏u
w´glowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170);
5) w sektorze hutnictwa ˝elaza i stali;
6) w sektorze budownictwa okr´towego;
7) w sektorze w∏ókien syntetycznych.

§ 5. 1. Pomoc jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego przeznaczonego na pokrycie cz´Êci wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà.

5. Pomoc udzielana na podstawie rozporzàdzenia
b´dzie pomocà, do której majà zastosowanie przepisy
rozporzàdzenia w sprawie wy∏àczeƒ blokowych.
Rozdzia∏ 2

Regionalna Pomoc Inwestycyjna

§ 6. 1. Pomoc w ramach Dzia∏ania 6.4 „Inwestycje
w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” w zakresie inwestycji stanowi pomoc publicznà
i jest udzielana zgodnie z warunkami okreÊlonymi
w rozdziale 1 w art. 13 oraz w rozdziale 3 rozporzàdzenia w sprawie wy∏àczeƒ blokowych.
2. Pomoc mo˝e byç udzielona przedsi´biorcy, który spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) dokonuje inwestycji;
2) zobowià˝e si´ do utrzymania inwestycji w województwie, w którym zosta∏a zrealizowana,
a w przypadku realizacji projektu na obszarze miasta sto∏ecznego Warszawy — w tym mieÊcie, przez
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku ma∏ego lub
Êredniego przedsi´biorcy — co najmniej 3 lat od
dnia zakoƒczenia realizacji projektu, przy czym nie
jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji
wymiana przestarza∏ych instalacji lub sprz´tu
w zwiàzku z szybkim rozwojem technologicznym,
pod warunkiem ˝e dzia∏alnoÊç gospodarcza zostanie utrzymana w danym regionie przez minimalny
wymagany okres;
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b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
majàtkowego, potwierdzajàcà ˝e cena nabycia
nie przekracza wartoÊci rynkowej nieruchomoÊci, okreÊlonej na dzieƒ nabycia,

.go
v.p

3) zobowià˝e si´ do zapewnienia finansowania inwestycji w cz´Êci nieobj´tej pomocà, przy czym co najmniej 25 % wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà zostanie pokryte ze Êrodków w∏asnych
przedsi´biorcy pochodzàcych z innych êróde∏ ni˝
pomoc publiczna lub wsparcie ze Êrodków publicznych.
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3. Wymóg utrzymania trwa∏oÊci projektu nie wp∏ywa na mo˝liwoÊç wprowadzenia w projekcie uzasadnionych ekonomicznie modyfikacji w zakresie Êwiadczonych us∏ug i ich g∏ównych odbiorców, pod warunkiem ˝e nie stanowià one zasadniczych modyfikacji,
o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporzàdzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz.
UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z póên. zm.).
4. Pomoc nie mo˝e byç udzielana na inwestycje
w infrastruktur´ noclegowà i gastronomicznà.

5. Projekty mogà byç realizowane w formule partnerstwa. Partnerzy sà upowa˝nieni do ponoszenia
wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy zawartej z beneficjentem.

d) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
nieruchomoÊç nie zosta∏a nabyta z wykorzystaniem pomocy de minimis lub krajowych Êrodków pomocy publicznej lub pochodzàcej z funduszy Unii Europejskiej,
e) nieruchomoÊç b´dzie u˝ywana wy∏àcznie zgodnie z celami projektu obj´tego wsparciem;

3) nabycia, wymiany ze wzgl´du na post´p technologiczny oraz instalacji Êrodków trwa∏ych, w szczególnoÊci maszyn, urzàdzeƒ, sprz´tu technicznego
i wyposa˝enia obiektów, pod warunkiem ˝e sà one
niezb´dne do realizacji projektu;
4) dostosowania terenów, obiektów wraz z ich otoczeniem i pomieszczeƒ do Êwiadczenia us∏ug
zwiàzanych z projektem, w tym kosztów przygotowania terenu pod inwestycj´ — wyburzeƒ, rozbiórek, rekultywacji, wraz z pracami geodezyjnymi
i archeologicznymi, kosztów prac budowlanych,
z wyjàtkiem prac remontowych, a tak˝e kosztów
prac konserwatorskich, wraz z pracami wykoƒczeniowymi;

rcl

§ 7. 1. Regionalna pomoc inwestycyjna polega na
dofinansowaniu cz´Êci poniesionych przez beneficjenta wydatków kwalifikowanych.

c) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
budowlanego potwierdzajàcà, ˝e nieruchomoÊç
mo˝e byç u˝ywana w okreÊlonym celu, zgodnym
z celami projektu obj´tego wsparciem, lub okreÊlajàcà zakres niezb´dnych zmian lub ulepszeƒ,

2. Do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà zalicza si´ wydatki na pokrycie kosztów:

1) nabycia prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci gruntowej niezabudowanej albo prawa u˝ytkowania wieczystego nieruchomoÊci gruntowej, do wysokoÊci
nieprzekraczajàcej 10 % ca∏kowitych kosztów
kwalifikowanych projektu, pod warunkiem ˝e:

w.

a) grunt jest niezb´dny do realizacji projektu,

b) przedsi´biorca przedstawi opini´ rzeczoznawcy
majàtkowego potwierdzajàcà, ˝e cena nabycia
nie przekracza wartoÊci rynkowej gruntu, okreÊlonej na dzieƒ nabycia,

ww

c) w okresie 7 lat poprzedzajàcych dat´ zakupu
grunt nie zosta∏ nabyty z wykorzystaniem pomocy de minimis lub krajowych Êrodków pomocy publicznej lub pochodzàcej z funduszy
Unii Europejskiej;

2) nabycia prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci gruntowej zabudowanej albo prawa w∏asnoÊci nieruchomoÊci gruntowej wraz z budynkami lub ich cz´Êciami stanowiàcymi odr´bny od gruntu przedmiot
w∏asnoÊci albo prawa u˝ytkowania wieczystego
nieruchomoÊci gruntowej wraz z budynkami, ich
cz´Êciami lub innymi urzàdzeniami stanowiàcymi
odr´bny od gruntu przedmiot w∏asnoÊci, do wysokoÊci nieprzekraczajàcej 25 % kosztów kwalifikowanych projektu, pod warunkiem ˝e:
a) nieruchomoÊç jest niezb´dna do realizacji projektu,

5) budowy i rozbudowy niezb´dnej infrastruktury
technicznej, w szczególnoÊci sieci wodnej, kanalizacyjnej, transportowej, energetycznej, gazowej,
deszczowej, telekomunikacyjnej i sieci specjalistycznych;
6) nabycia wartoÊci niematerialnych i prawnych
w formie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, je˝eli wartoÊci
niematerialne i prawne spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:
a) b´dà wykorzystane przez przedsi´biorc´ otrzymujàcego pomoc regionalnà wy∏àcznie w przedsi´biorstwie, na rzecz którego przedsi´biorca
otrzymuje pomoc,
b) b´dà podlegaç amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci,
c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych, przy czym kupujàcy nie sprawuje
kontroli nad sprzedajàcym w rozumieniu art. 3
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia
20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsi´biorstw (rozporzàdzenie WE
w sprawie kontroli ∏àczenia przedsi´biorstw)
(Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40)
ani odwrotnie,
d) b´dà stanowiç aktywa beneficjenta pomocy
przez co najmniej 5 lat, a w przypadku ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw — przez co najmniej
3 lata od dnia zakoƒczenia realizacji projektu;
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§ 8. 1. Prace zwiàzane z realizacjà inwestycji
w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw mogà
si´ rozpoczàç po dniu zawarcia umowy dotyczàcej
przygotowania projektu.

.go
v.p

7) wykonania robót zwiàzanych z utrzymaniem dróg
wodnych, w tym kosztów pog∏´bienia i oczyszczenia szlaków wodnych, pod warunkiem ˝e sà one
niezb´dne do realizacji projektu;
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8) budowy i rozbudowy infrastruktury poprawiajàcej
dost´pnoÊç obiektów i atrakcji turystycznych,
w tym u∏atwieƒ dla osób niepe∏nosprawnych;
9) budowy i rozbudowy infrastruktury towarzyszàcej
obiektom turystycznym, w tym obiektów ma∏ej architektury;

2. Za kwalifikowane uznaje si´ wydatki zwiàzane
z realizacjà inwestycji poniesione po dniu zawarcia
umowy dotyczàcej przygotowania projektu, z wy∏àczeniem wydatków opisanych w § 7 ust. 2 pkt 1 i 2,
w przypadku których kwalifikowalnoÊç rozpoczyna si´
z dniem 1 paêdziernika 2007 r.

10) nadzoru w imieniu inwestora w zakresie prawid∏owoÊci realizacji procesu inwestycyjnego, w tym
nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego
oraz nadzoru nad wykonywaniem robót przez
osob´ posiadajàcà odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

3. W przypadku du˝ego przedsi´biorstwa oprócz
spe∏nienia warunku, o którym mowa w ust. 1, dodatkowo musi ono wykazaç spe∏nienie co najmniej jednego z kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 3 rozporzàdzenia w sprawie wy∏àczeƒ blokowych.

11) sp∏aty przez beneficjenta rat wartoÊci poczàtkowej
gruntów, budynków i budowli, nale˝nych z tytu∏u
umowy leasingu do wysokoÊci ich wartoÊci poczàtkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakoƒczenia realizacji projektu, pod
warunkiem ˝e umowa leasingu b´dzie zawarta na
okres co najmniej 5 lat, a w przypadku ma∏ych lub
Êrednich przedsi´biorstw — co najmniej 3 lat od
przewidywanego terminu zakoƒczenia realizacji
projektu;

4. Przez rozpocz´cie prac zwiàzanych z realizacjà
inwestycji nale˝y rozumieç podj´cie pierwszego
prawnie wià˝àcego zobowiàzania majàcego na celu
wykonanie prac budowlanych lub zamówienie ruchomych Êrodków trwa∏ych, z wy∏àczeniem wydatków
wchodzàcych w zakres pomocy de minimis.

1) 50 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
lubelskiego, podkarpackiego, warmiƒsko-mazurskiego, podlaskiego, Êwi´tokrzyskiego, opolskiego, ma∏opolskiego, lubuskiego, ∏ódzkiego, kujawsko-pomorskiego;

rcl

12) sp∏aty rat wartoÊci poczàtkowej wartoÊci niematerialnych i prawnych nale˝nych z tytu∏u umowy leasingu, pod warunkiem ˝e spe∏niajà ∏àcznie warunki, o których mowa w pkt 6 lit. b—d, oraz Êrodków trwa∏ych w rozumieniu przepisów o rachunkowoÊci, innych ni˝ okreÊlone w pkt 11, nale˝nych
z tytu∏u umowy leasingu prowadzàcej do przeniesienia w∏asnoÊci tych Êrodków lub wartoÊci na beneficjenta, z wy∏àczeniem leasingu zwrotnego.

§ 9. 1. IntensywnoÊç pomocy na inwestycje w cz´Êci dotyczàcej wydatków, o których mowa w § 7 ust. 2,
nie mo˝e przekroczyç:

w.

3. W przypadku beneficjentów innych ni˝ ma∏e
i Êrednie przedsi´biorstwa nabywane aktywa muszà
byç nowe.

4. W przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
wydatki na nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych sà kwalifikowane w ca∏oÊci, natomiast w przypadku pozosta∏ych przedsi´biorstw wydatki na nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych uwzgl´dnia
si´ w wydatkach kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 50 % wydatków
kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, o których mowa w ust. 2.

ww

5. W przypadku beneficjenta prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà w sektorze transportu drogowego i lotniczego do wydatków kwalifikowanych nie zalicza si´ wydatków na zakup Êrodków transportu
i urzàdzeƒ transportowych.
6. Cen´ nabycia i koszt wytworzenia Êrodków
trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych
ustala si´ zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.
7. Wszystkie wydatki kwalifikowane pomniejsza
si´ o podatek od towarów i us∏ug, je˝eli zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i us∏ug beneficjentowi przys∏uguje prawo do jego zwrotu lub odliczenia.

2) 40 % — na obszarach nale˝àcych do województw:
pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnoÊlàskiego, wielkopolskiego, Êlàskiego, a w okresie od
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.

2. IntensywnoÊç wsparcia udzielanego ma∏ym lub
Êrednim przedsi´biorstwom, z wy∏àczeniem przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç w sektorze transportu, podwy˝sza si´ o 20 punktów procentowych
w przypadku ma∏ego przedsi´biorstwa oraz o 10 punktów procentowych w przypadku Êredniego przedsi´biorstwa.
3. Pomoc podlega sumowaniu z ka˝dà innà pomocà udzielonà w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych w ramach realizacji tego samego projektu, w tym z pomocà de minimis oraz z pomocà ze Êrodków publicznych uzyskanà na utworzenie
nowych miejsc pracy zwiàzanych z projektem bez
wzgl´du na jej form´ i êród∏o pochodzenia, w tym ze
Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej.
¸àczna wartoÊç pomocy nie mo˝e przekroczyç maksymalnej intensywnoÊci pomocy okreÊlonej dla danego
przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.
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storskich, koncepcji architektonicznej, dokumentacji budowlanej, dokumentacji wykonawczej, programu funkcjonalno-u˝ytkowego, opracowania
map lub szkiców lokalnych sytuujàcych projekt;

.go
v.p

4. Podmiot udzielajàcy pomocy informuje beneficjenta o numerze referencyjnym programu pomocowego.
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§ 10. 1. Notyfikacji Komisji Europejskiej podlega
pomoc dotyczàca du˝ych projektów inwestycyjnych,
w przypadku których ca∏kowita wartoÊç zamierzonej
pomocy ze wszystkich êróde∏ przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy, jakà mo˝na przeznaczyç na inwestycje o kosztach kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà w wysokoÊci 100 000 000 euro, przy zastosowaniu intensywnoÊci pomocy okreÊlonej w § 9 ust. 1.
2. Maksymalnà wartoÊç regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej na realizacj´ du˝ego projektu inwestycyjnego oblicza si´ zgodnie z nast´pujàcym
wzorem:
I = R x (50 000 000 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 § 9
ust. 1 — w zale˝noÊci od obszaru, na którym ma
byç zlokalizowana inwestycja,

5) us∏ug w zakresie audytu zewn´trznego w przypadku projektów, w których ca∏kowita wartoÊç
dofinansowania przekracza 2 000 000 z∏otych, o ile
przeprowadzenie audytu jest wymagane przez instytucj´ zarzàdzajàcà, obs∏ugi prawnej, op∏at administracyjnych, pod warunkiem ˝e sà one niezb´dne do przygotowania projektu;

6) podatku VAT, który nie mo˝e zostaç odzyskany
przez beneficjenta, w oparciu o przepisy o podatku od towarów i us∏ug;
7) wynagrodzenia wraz z pozap∏acowymi kosztami
pracy, w tym sk∏adkami na obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne, osób zaanga˝owanych w przygotowanie i realizacj´ projektu;
8) kosztów delegacji krajowych osób zaanga˝owanych w realizacj´ projektu;

9) kosztów prowadzenia rachunku bankowego zwiàzanego z projektem, wydatków na obs∏ug´ instrumentów zabezpieczajàcych realizacj´ umowy
o udzielenie pomocy;

rcl

B — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà powy˝ej równowartoÊci 50 000 000 euro
— nieprzekraczajàcà równowartoÊci 100 000 000
euro,

4) oznakowania szlaków turystycznych, w tym kosztów wytyczenia szlaku, projektów organizacji ruchu wraz z niezb´dnymi uzgodnieniami, zakupu
materia∏ów oraz wykonania znakowania, opracowania, wydania i dystrybucji materia∏ów promocyjnych o szlaku;

C — wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà przekraczajàcà równowartoÊç
100 000 000 euro.
Rozdzia∏ 3

Pomoc de minimis

w.

§ 11. 1. Pomoc de minimis jest udzielana zgodnie
z przepisami rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str. 5).

2. Pomoc de minimis nie mo˝e byç udzielona
przedsi´biorcy prowadzàcemu dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie towarowego transportu drogowego na
nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.

ww

3. Pomoc de minimis mo˝e byç przeznaczona na
refundacj´ wydatków kwalifikowanych, poniesionych
po dniu 1 stycznia 2007 r., zwiàzanych z prowadzeniem prac dotyczàcych:

1) opracowaƒ wchodzàcych w sk∏ad studium wykonalnoÊci, oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko;
2) przeprowadzania prac studialnych, badaƒ, w tym
równie˝ geologicznych, archeologicznych, analiz
technicznych, a tak˝e ekspertyz, w tym równie˝
konserwatorskich i archeologicznych;
3) prac projektantów, architektów, rzeczoznawców
majàtkowych, rzeczoznawców budowlanych,
w tym przygotowanie opinii, kosztorysów inwe-

10) przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego, w tym przygotowania dokumentacji przetargowej oraz publikacji og∏oszeƒ o zamówieniu
publicznym;
11) prowadzenia dzia∏aƒ informacyjno-promocyjnych
zwiàzanych z projektem i z rezultatami projektu,
w tym kampanii promocyjnych dotyczàcych produktów turystycznych b´dàcych przedmiotem
projektu;
12) kosztów przeprowadzenia badaƒ lub analiz potwierdzajàcych zapotrzebowanie na konkretny
produkt turystyczny b´dàcy przedmiotem projektu, w tym równie˝ adekwatnoÊci zaplanowanych
dzia∏aƒ do potrzeb grupy docelowej;
13) kosztów przeprowadzenia badaƒ efektywnoÊci
projektu, w tym efektywnoÊci dzia∏aƒ promocyjnych, je˝eli sà rozliczane zgodnie z przepisami
o rachunkowoÊci.

4. Pomoc de minimis nie mo˝e zostaç udzielona
beneficjentowi, który w okresie bie˝àcego roku kalendarzowego oraz w okresie poprzedzajàcych go dwóch
lat kalendarzowych otrzyma∏ pomoc de minimis z ró˝nych êróde∏ i w ró˝nych formach, której wartoÊç brutto ∏àcznie z pomocà de minimis, o którà si´ ubiega,
przekracza∏aby równowartoÊç w z∏otych kwoty
200 000 euro, a w przypadku beneficjenta prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sektorze transportu drogowego —
równowartoÊç w z∏otych kwoty 100 000 euro, obliczonych wed∏ug Êredniego kursu wymiany walut Narodowego Banku Polskiego w dniu udzielenia pomocy.
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Rozdzia∏ 4
Tryb udzielania pomocy

§ 12. 1. Przedsi´biorca zawiera z podmiotem
udzielajàcym pomocy umow´ dotyczàcà przygotowania projektu, w której zobowiàzuje si´ do z∏o˝enia
wniosku o dofinansowanie projektu w okreÊlonym
terminie.

.go
v.p

5. Wyznacznikiem, czy przedsi´biorca dzia∏a
w sektorze transportu, jest zamieszczenie dzia∏alnoÊci
prowadzonej przez przedsi´biorc´ na liÊcie kodów
Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci.
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6. ¸àczna wartoÊç pomocy de minimis, jakà uzyska∏ beneficjent, jest oceniana na podstawie kopii zaÊwiadczeƒ o uzyskanej pomocy de minimis, które beneficjent jest obowiàzany przed∏o˝yç podmiotowi
udzielajàcemu pomocy.
7. Beneficjent jest obowiàzany do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis od
dnia z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie lub przed∏o˝enie kopii zaÊwiadczeƒ, je˝eli beneficjent w tym okresie otrzyma∏ pomoc de minimis z innych êróde∏.

8. Po podpisaniu z beneficjentem umowy o udzielenie pomocy podmiot udzielajàcy pomocy jest obowiàzany do wystawienia zaÊwiadczenia o udzielonej
pomocy de minimis, zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o post´powaniu w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz
z 2008 r. Nr 93, poz. 585).

3. Wniosek o dofinansowanie projektu jest oceniany w oparciu o obowiàzujàce kryteria dla Dzia∏ania 6.4
„Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013, zatwierdzone przez
Komitet Monitorujàcy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013.
4. Podmiot udzielajàcy pomocy zawiera umow´
o udzielenie pomocy z przedsi´biorcà, którego projekt
spe∏ni kryteria, o których mowa w ust. 3.
Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe

§ 13. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

ww

w.

rcl

9. Pomoc de minimis udzielana przedsi´biorcy
w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà podlega sumowaniu
z ka˝dà innà pomocà, w tym pomocà de minimis, bez
wzgl´du na jej form´ i êród∏o pochodzenia i nie mo˝e
przekroczyç maksymalnej intensywnoÊci pomocy
okreÊlonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

2. Przedsi´biorca sk∏ada wniosek o dofinansowanie projektu do podmiotu udzielajàcego pomocy,
w terminie, o którym mowa w ust. 1.

Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki

