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  państwo i społeczeństwo

MagDaleNa braCzKowsKa-boroCH

Pomoc regionalna jest kluczowym rodzajem 
pomocy publicznej, immanentnie wpisanej 
w politykę spójności Unii Europejskiej, bo-
wiem jej celem jest niwelowanie istotnych 
różnic w rozwoju gospodarczym między 
regionami Unii przez wspieranie nowych 
inwestycji, a co za tym idzie – również two-
rzenie nowych miejsc pracy. Koncentracja 
na aspektach polityki spójności powodu-
je, że pomoc regionalna co do zasady i tra-
dycyjnie miała nie być pomocą sektorową 

(kierowaną do określonych sektorów go-
spodarki), ale miała wspierać różne, dzia-
łające w rozmaitych sektorach gospodarki 
przedsiębiorstwa1. Cechą charakterystycz-
ną pomocy regionalnej jest to, że jest nakie-
rowana na rozwój gospodarczy w ogólno-
ści, ze szczególnym uwzględnieniem ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)2. 

Dopuszczalność  
pomocy regionalnej
Prawo pomocy publicznej jest częścią 
prawa ochrony konkurencji i właśnie 

Osiąganie celów polityki spójności w ramach UE

Zasady regionalnej  
pomocy inwestycyjnej

Zmiany wynikające z unijnych przepisów o pomocy regionalnej, przy-
jęte w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020, 
będą obowiązywały przy udzielaniu każdej tego rodzaju pomocy w Pol-
sce, zarówno na podstawie krajowych programów pomocowych, jak 
i pomocy indywidualnej. Pozornie nie mają one rewolucyjnego charak-
teru, jednak w praktyce mogą mieć istotne znaczenie dla korzystania 
z  tej pomocy – zarówno z  perspektywy instytucji przygotowujących 
programy pomocowe oraz przyznających pomoc, jak i beneficjentów.

1 Z wyłączeniem z możliwości wspierania specyficznych sektorów, takich jak sektor żelaza i stali, rolnictwo, 
rybołówstwo i akwakultura, transport – regulowanych odrębnymi, szczególnymi zasadami sektorowymi 
(w odrębnych przepisach unijnych).

2 Na temat przywilejów dla MŚP – w dalszej części artykułu.
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z generalnego celu, jakim jest ochrona kon-
kurencji, wynika zakaz udzielania pomocy 
publicznej, czyli dokonywania przez pań-
stwo (państwo członkowskie) interwen-
cji na rynku. Takie działanie zawsze za-
graża zakłóceniem konkurencji na rynku 
wewnętrznym Unii Europejskiej – rynku, 
który jak nazwa wskazuje – jest rynkiem 
ogólnounijnym, a nie ogranicza się wyłącz-
nie do rynku krajowego. aby dane wspar-
cie (transfer środków) było pomocą pu-
bliczną, musi wypełniać łącznie przesłan-
ki wskazane w art. 107 ust.1 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej:  
TFUE). 

Zatem pomocą publiczną jest przyspo-
rzenie: 1) dokonywane przez państwo lub 
z jego źródeł (przy wykorzystaniu jego za-
sobów); 2) stanowiące selektywną ekono-
miczną korzyść; 3) zakłócające lub mogą-
ce zakłócić konkurencję; 4) wpływające 
na warunki wymiany handlowej między 
państwami członkowskimi.

Mimo generalnego zakazu, Traktat 
przewiduje jednak wyjątki i na podsta-
wie tych norm ustanawiane są przepisy 
będące unijną i krajową podstawą praw-
ną udzielania poszczególnych rodzajów 
pomocy publicznej.

W art. 107 ust. 3 TFUE wymienione 
są sytuacje, w których pomoc publicz-
na może zostać uznana za dopuszczalną. 
Wedle tej regulacji, za zgodną z rynkiem 
wewnętrznym (dopuszczalną) może być 
uznana między innymi: 

•	Pomoc	przeznaczona	na	sprzyjanie	roz-
wojowi gospodarczemu regionów, w któ-
rych poziom życia jest nienormalnie niski 
lub w których istnieje poważny stan nie-
dostatecznego zatrudnienia (…). Zgod-
nie z Wytycznymi w sprawie pomocy re-
gionalnej na lata 2014–20203 (pkt 150), 
warunki te są spełnione w przypadku: 

 – regionów kategorii NUTs 2 (odpowia-
da w Polsce województwom), w których 
PKB na 1 mieszkańca wynosi 75% lub 
mniej średniego PKB w UE za trzy ostat-
nie lata (na podstawie danych Eurostat);

 – regionów najbardziej oddalonych4. 
•	Pomoc	przeznaczona	na	ułatwianie	

rozwoju niektórych regionów gospo-
darczych, o ile nie zmienia warunków  
wymiany handlowej w zakresie sprzecz-
nym ze wspólnym interesem. Zgodnie 
z Wytycznymi KE, są to:

 – byłe obszary „a” w okresie 2011–2013 
(w Polsce – województwo mazowieckie; 
patrz: ramka na s.125);

 – obszary słabo zaludnione;
 – inne regiony „c” z trudnościami.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że or-
ganem, w którego kompetencji leży osta-
tecznie rozstrzygające uznanie pomocy za 
dopuszczalną (lub niedopuszczalną) jest 
Komisja Europejska (dalej: Komisja). Owo 
uznanie za pomoc dopuszczalną (zgodną 
z rynkiem wewnętrznym) Komisja może 
wyrazić przez:
•	ocenę planowanego (projektowanego) 

środka pomocowego przygotowanego 

3 Dalej jako: „Wytyczne KE”.
4 Regiony najbardziej oddalone to regiony, o których mowa w art. 349 TFUE. Obecnie są to: Gwadelupa, 

Gujana Francuska, Martynika, Réunion, Saint-Martin, Azory, Madera oraz Wyspy Kanaryjskie – por. przyp.  
21 Wytycznych KE.
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i zgłoszonego (notyfikowanego) do Ko-
misji przez państwo członkowskie (ocena 
wyrażana jest w formie decyzji Komisji);

•	wydanie	rozporządzenia	uznającego	
określone środki pomocowe za zgod-
ne z rynkiem wewnętrznym.

Wyżej wymienionym środkiem pomoco-
wym – zaprojektowanym/przygotowanym 
przez państwo członkowskie, może być:
•	pomoc	indywidualna	–	przyznawana	

określonemu, z góry znanemu podmio-
towi, na określony cel;

•	program	pomocowy,	czyli	akt	normatywny	 
wydawany przez państwo członkow-
skie (najczęściej odpowiedniego mini-
stra), stanowiący podstawę do przyzna-
wania pomocy na określony cel grupie  
podmiotów zdefiniowanych w sposób 
abstrakcyjny. 
Jeżeli przedmiotem notyfikacji doko-

nywanej przez państwo członkowskie jest 
program pomocowy, to decyzja Komisji 
uznająca ten program za zgodny z ryn-
kiem wewnętrznym oznacza, że wszyst-
kie indywidualne przypadki udzielenia 
pomocy na podstawie tego programu są 
dopuszczalne5. 

Jak wyżej wspomniano, Komisja może 
też wydać rozporządzenie uznające, że 
wszelkie krajowe środki pomocowe speł-
niające warunki opisane w takim rozpo-
rządzeniu są zgodne z rynkiem wewnętrz-
nym, a przez to są wyłączone spod obo-
wiązku notyfikacji6. rozporządzenie takie 
jest zwane wyłączeniem grupowym7. 

rozporządzeniem, do którego będę 
się odwoływać wielokrotnie – jako unij-
nej podstawy prawnej dla przepisów 

Poziom PKB na mieszkańca w po-
szczególnych województwach w Polsce 
w stosunku do średniego PKB w UE 
na podstawie danych Eurostat za lata 
2008–2010
•	podkarpackie	(40,67%)
•	lubelskie	(40,67%)
•	podlaskie	(43,67%)
•	warmińskomazurskie	(44,33%)
•	świętokrzyskie	(46,33%)
•	opolskie	(49%)
•	kujawskopomorskie	(50,67%)
•	lubuskie	(51%)
•	małopolskie	(51,33%)
•	zachodniopomorskie	(52,67%)
•	łódzkie	(55%)
•	pomorskie	(57,33%)
•	wielkopolskie	(62,67)
•	śląskie	(64,33%)
•	dolnośląskie	(65,33%)
•	mazowieckie	(96%)	–	tzw.	region	„c”

Źródło: Załącznik I do Wytycznych KE.

5 Choć jednocześnie Komisja może w decyzji akceptującej dany program pomocowy zastrzec, że w okre-
ślonych przypadkach pomoc, mimo że udzielana zgodnie z programem pomocowym, powinna być notyfi-
kowana jako pomoc indywidualna.

6 Środki pomocowe zgodne z GBER [zob. przyp. 8 – red.] nie podlegają co do zasady notyfikacji (zgłosze-
niu) do Komisji, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w samym GBER – np. w przypadku pomocy dla dużych 
projektów inwestycyjnych, która przekracza określone w przepisach maksymalne poziomy intensywności 
czy progi kwotowe.

7 W polskiej terminologii stosuje się również wymiennie pojęcie „wyłączenie blokowe”.
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o regionalnej pomocy inwestycyjnej, jest 
rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 
z 17 czerwca 2014 r., uznające niektóre ro-
dzaje pomocy za zgodne z rynkiem we-
wnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu8.

Dopuszczenie  
wsparcia sektorowego
Jak wskazałam na wstępie, pomoc regional-
na tradycyjnie była i jest nadal traktowana  
jako pomoc niesektorowa – o odmiennym 
charakterze i celach, niż pomoc typowo 
sektorowa czy horyzontalna. Niemniej 
w ostatnim czasie można zaobserwować 
proces otwierania się jej w kierunku ob-
szarów inwestycyjnych, które do niedaw-
na mogły wydawać się bardziej sektoro-
we niż ogólnorozwojowe.

Taki stan rzeczy wynika z regulacji no-
wego GBEr – wspomnianego wyżej roz-
porządzenia nr 651/2014. Przewiduje ono 
dwa bardzo istotne obszary inwestycyj-
ne, które dotąd były postrzegane w pań-
stwach członkowskich raczej sektorowo, 
a mianowicie: infrastrukturę telekomu-
nikacyjną (dotyczącą szerokopasmowe-
go Internetu), jak również infrastrukturę 
badawczo-rozwojową (B+r). szczególnie 

w zakresie infrastruktury szerokopasmo-
wej Komisja uzasadnia owo otwarcie  
pomocy regionalnej jako wynikające z ko-
rzystnego wpływu na osiąganie celów spój-
ności regionalnej i na rozwój regionalny 
(patrz: pkt 32 preambuły rozporządzenia  
nr 651/2014).

Nowa mapa pomocy regionalnej
Mapą pomocy regionalnej nazywa się 
listę obszarów określonych przez pań-
stwo członkowskie zgodnie z warunka-
mi przedstawionymi w Wytycznych KE 
i zatwierdzonych następnie przez Komisję 
Europejską (patrz: pkt 20 lit. r Wytycznych 
KE). Mapa pomocy regionalnej obowiązu-
jąca dla perspektywy 2014–2020 zosta-
ła ustanowiona w rozporządzeniu rady 
Ministrów z 30 czerwca 2014 r. w spra-
wie ustalenia mapy pomocy regionalnej 
na lata 2014–20209.

Wynika z niej intensywność10 regional-
nej pomocy inwestycyjnej w poszczegól-
nych polskich regionach – województwach, 
które plasują się następująco:
•	50% – lubelskie, podkarpackie, podla-

skie, warmińsko-mazurskie;
•	35%	 –	 kujawskopomorskie,	 lubu-

skie, łódzkie, małopolskie, opolskie, 

8 Dalej jako: „rozporządzenie nr 651/2014” (DzUUE L z 26.06.2014). W związku z tym, że reguluje ono, 
oprócz regionalnej pomocy inwestycyjnej, również inne (poszczególne) wyłączenia grupowe, nazywa się 
je generalnym wyłączeniem grupowym (ang. General�Block�Exepmtion�Regulation – stąd powszechnie 
wśród osób zajmujących się pomocą publiczną stosowany skrót „GBER”). Rozporządzenie to nie sta-
nowi pierwszego GBER – jego poprzednikiem było rozporządzenie KE nr 800/2008 (DzUrzUE L 214 
z 9.08.2008, s. 3); wcześniej obowiązywały odrębne wyłączenia grupowe – nieskumulowane w jednym  
akcie i mniej liczne.

9 DzU.2014.878.
10 Intensywność pomocy – odsetek wydatków kwalifikowalnych obejmowanych pomocą. Przykładowo: 

przedsiębiorca przedstawia we wniosku o dofinasowanie z UE (programu operacyjnego) wydatki kwalifi-
kowalne o wartości 1 mln zł. W związku z tym, że przysługuje mu intensywność w wysokości 50% – mak-
symalnie może otrzymać w stosunku do tych wydatków regionalną pomoc inwestycyjną w wysokości 
500 tys. zł.
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pomorskie, świętokrzyskie, zachodnio-
pomorskie oraz podregiony: ciechanow-
sko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radom-
ski, warszawski wschodni;

•	25%	–	dolnośląskie,	wielkopolskie,	 
śląskie;

•	20%	–	podregion	warszawski	zachodni;	
•	15%	–	m.	st.	Warszawa	w okresie	

1.07.2014 r. – 31.12.2017 r.;
•	10%	 –	 m.st.	 Warszawa	 w  okresie	

1.01.2018 r. – 31.12.2020 r.; 
plus 20% dla małych przedsiębiorstw; plus 
10% dla średnich przedsiębiorstw.

Intensywność ta jest niższa i bardziej 
zróżnicowana niż wynikająca z mapy 
pomocy regionalnej dla projektów/
przedsięwzięć obejmowanych regio-
nalną pomocą inwestycyjną w ramach 
perspektywy finansowej 2007–2013. 
Przykładowo, intensywność w woje-
wództwach: lubelskim, podkarpackim, 
warmińsko-mazurskim, podlaskim,  
świętokrzyskim, opolskim, małopol-
skim, lubuskim, łódzkim, kujawsko-
pomorskim wynosiła 50%, natomiast 
w śląskim, pomorskim, zachodniopo-
morskim, dolnośląskim, wielkopol-
skim: 40% (z możliwością jej podnie-
sienia o 10% dla średnich, a o 20% dla 
małych regionów – analogicznie, jak 
przewiduje to obecnie obowiązująca 
mapa pomocy regionalnej).

Ponadto w obecnej (nowej) perspek-
tywie finansowej, w związku z osiągnię-
ciem różnego stopnia rozwoju przez po-
szczególne obszary wchodzące w skład wo-
jewództwa mazowieckiego, zostały one 
– pod kątem dopuszczalnej intensywności 
regionalnej pomocy inwestycyjnej – po-
dzielone nie tylko na Warszawę i pozo-
stałą część woj. mazowieckiego (tak jak 

to miało miejsce w perspektywie finan-
sowej 2007–2013), ale też wewnątrz wo-
jewództwa – na podregiony z wyłącze-
niem Warszawy do odrębnej – najniższej 
w Polsce – dopuszczalnej intensywności 
tego rodzaju pomocy (15%-10%).

Nowa, niższa intensywność pomocy 
regionalnej wynika z osiągnięcia wyższe-
go stopnia rozwoju przez poszczególne 
regiony w poprzednich latach (głównie 
2007–2013) i wynikającymi z tego mniej-
szymi – z punktu widzenia dopuszczal-
ności i celów regionalnej pomocy inwe-
stycyjnej – potrzebami inwestycyjnymi 
w obecnej perspektywie. 

Należy przy tym pamiętać, że w przy-
padku dużych projektów (o wartości 
50 mln euro wydatków kwalifikowalnych) 
kwota pomocy będzie niższa niż ta, jaka 
wynikałaby z intensywności przewidzianej 
w mapie pomocy regionalnej (obowiązuje 
wobec nich degresywna metoda liczenia 
pomocy regionalnej za pomocą specjalnego 
wzoru wskazanego w wymienionym roz-
porządzeniu rM – wywodząca się z prze-
pisów unijnych w tym zakresie).

Kwalifikowalne  
tylko tzw. nowe inwestycje
Zasadniczym aspektem, zarówno z per-
spektywy podmiotu ubiegającego się o re-
gionalną pomoc inwestycyjną, jak i udzie-
lającego tej pomocy, jest pełne rozumie-
nie jej szczegółowego przeznaczenia (czyli 
– na jakie działania może być udzielona). 
Przeznaczeniem tym jest realizacja tak 
zwanej nowej inwestycji (inwestycji po-
czątkowej). 

Zgodnie z definicją inwestycji począt-
kowej, zawartą w Wytycznych KE, może 
ona oznaczać:
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•	utworzenie nowego zakładu11;
•	rozbudowę istniejącego zakładu;
•	dywersyfikację produkcji zakładu przez 

wprowadzenie nowych dodatkowych 
produktów, lub

•	zasadniczą zmianę dotyczącą procesu 
produkcyjnego w istniejącym zakładzie;

•	nabycie środków trwałych bezpośred-
nio związanych z przedsiębiorstwem, 
które zostało zamknięte lub zostałoby 
zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, 
przy czym środki nabywane są przez 
inwestora niezależnego od zbywcy. 
W świetle powyższego samo nabycie 

akcji lub udziałów przedsiębiorstwa nie 
stanowi inwestycji początkowej. Nie sta-
nowi jej również inwestycja prowadząca 
wyłącznie do odtworzenia zdolności pro-
dukcyjnych.

rozporządzenie nr 651/2014 wyróżnia 
również nową kategorię nowej inwestycji 
– nieprzewidzianą w poprzednim GBEr 
– to jest na rzecz nowej działalności go-
spodarczej, co oznacza, że nowa działal-
ność, która ma być prowadzona po otrzy-
maniu pomocy, nie może być taka sama, 
jak działalność poprzednio prowadzona 
w danym zakładzie ani podobna do takiej 
działalności12. Jest to kategoria bardziej re-
strykcyjna niż „typowa” pomoc na nową 

inwestycję – wymaga, by inwestycja doty-
czyła zupełnie nowej działalności gospo-
darczej. Warto podkreślić, że ten bardziej  
restrykcyjny rodzaj pomocy regionalnej na 
nowe inwestycje będzie jedynym, o jaki 
będą mogli się ubiegać duzi przedsiębior-
cy we wspomnianych regionach typu „c”, 
czyli w Polsce – w województwie mazo-
wieckim. 

W kontekście definicji nowej inwestycji 
(tzw. inwestycji początkowej) istotne jest 
prawidłowe rozumienie pojęć: utworze-
nie nowego zakładu, rozbudowa istnieją-
cego zakładu, zasadnicza zmiana całościo-
wego procesu produkcyjnego, dywersyfi-
kacja produkcji. 

Utworzeniem nowego zakładu (przed-
siębiorstwa) jest na przykład budowa i uru-
chomienie nowego zakładu produkcyj-
nego lub usługowego przez istniejącego 
przedsiębiorcę. Przez rozbudowę istnie-
jącego zakładu należy natomiast rozumieć 
zwiększenie zdolności wytwórczych ist-
niejącego zakładu (np. uruchomienie ko-
lejnej linii technologicznej). Obie te ka-
tegorie nowej inwestycji w praktyce nie 
stwarzają większych problemów w oce-
nie i interpretacji. 

Trudności w praktyce przysparza ocena, 
czy rezultatem projektu jest „dywersy-  

11 Zdarza się, że w krajowych (polskich) programach pomocowych ww. sformułowanie „zakład”, o którym 
mowa w przepisach unijnych zastępowany jest równoznacznym terminem „przedsiębiorstwo” użytym 
w sensie przedmiotowym, tj. w rozumieniu art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.12, z późn. zm.), w myśl którego „przedsiębiorstwem” jest zorganizowa-
ny zespół aktywów (składników materialnych i niematerialnych) przeznaczony do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej.

12 Taka sama lub podobna działalność oznacza działalność wchodzącą w zakres tej samej klasy (czterocyfrowy 
kod numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2, określonej w rozporzą-
dzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.12.2006 r. w sprawie statystycznej klasy-
fikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz 
niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (DzU L 393 z 30.12.2006, s. 1).
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fikacja produkcji”. Przez dywersyfika-
cję należy rozumieć rozszerzenie oferty  
produktowej, polegające na wprowadze-
niu nowego produktu lub nowej usłu-
gi obok produktów dotychczas wytwa-
rzanych lub usług świadczonych. Nie jest 
zatem dywersyfikacją zastąpienie produk-
tu wytwarzanego dotychczas produk-
tem zmodernizowanym albo podniesie-
nie wyłącznie standardu usługi dotąd już  
świadczonej. 

Przykładowo: w danym przedsiębior-
stwie produkowane są automaty do kawy 
stosowane w gospodarstwach domowych. 
Wprowadzenie do produkcji nowego mo-
delu automatu, różniącego się od modelu  
oferowanego poprzednio tym, że zasto-
sowano nowy, wydajniejszy silnik i obu-
dowę z bardziej wytrzymałego materia-
łu, nie stanowi dywersyfikacji. Natomiast 
rozpoczęcie wytwarzania w tym przed-
siębiorstwie automatów przemysło-
wych, na użytek na przykład restaura-
cji czy dużych instytucji (przy jednocze-
snym utrzymaniu produkcji pierwszego 
rodzaju automatu) stanowi dywersyfikację  
produkcji.

W tym zakresie rozporządzenie 
nr 651/2014 wprowadza nowy obowią-
zek: koszty kwalifikowalne nowej inwe-
stycji polegającej na dywersyfikacji pro-
dukcji muszą przekraczać o co najmniej 
200% wartość księgową aktywów, które są 
ponownie wykorzystywane, odnotowaną 
w roku obrotowym poprzedzającym roz-
poczęcie prac (art. 14 ust. 7 rozporządze-
nia nr 651/2014).

stosunkowo największą trudność 
w praktyce wydaje się sprawiać ustale-
nie, czy rezultatem projektu będzie „za-
sadnicza zmiana procesu produkcyjnego”. 

Chodzi tu o wprowadzenie nowego roz-
wiązania technologicznego lub organiza-
cyjnego, zasadniczo odmiennego od sto-
sowanego dotychczas. Bardzo ważne, by 
dotyczyło całego procesu produkcji, a nie 
tylko samego produktu. Nie jest zatem za-
sadniczą zmianą drobne ulepszenie w ra-
mach technologii produkcji bądź jej orga-
nizacji. Przykładowo – zasadniczą zmianą 
w procesie produkcji samochodów jest za-
stąpienie określonych faz montażu samo-
chodów na linii produkcyjnej wykonywa-
nych manualnie przez pracowników fa-
zami pracy zautomatyzowanej (wykony-
wanej przez sterowane numerycznie ma-
szyny). W tym bowiem przypadku pro-
ces produkcyjny, który był uzależniony od 
zdolności manualnych pracowników, zo-
stał zastąpiony procesem zautomatyzo-
wanym. Najistotniejsze jest odróżnianie 
zasadniczych zmian w procesie produkcji 
od mniejszych lub nawet bardziej znaczą-
cych, ale wyłącznie – ulepszeń. 

W zakresie wymienionych kategorii 
nowej inwestycji nowością w rozporzą-
dzeniu nr 651/2014 w stosunku do jego po-
przednika – rozporządzenia nr 800/2008 
– jest regulacja (ww. art. 14 ust.7) wpro-
wadzająca obowiązek, że koszty kwalifiko-
wane muszą przekraczać koszty amortyza-
cji aktywów, jakie poniesiono w związku  
z działalnością podlegającą moderniza-
cji w ciągu poprzednich trzech lat obro-
towych. 

Istotne jest również to, że przepisy o po-
mocy regionalnej definiują, co nie jest po-
mocą regionalną na nowe inwestycje, a jest 
tak zwaną pomocą operacyjną (co do za-
sady niedozwoloną/dozwoloną tylko pod 
pewnymi warunkami – patrz: pkt 20 lit. q 
Wytycznych KE). 
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Pomocą operacyjną jest finansowanie 
(ograniczanie) bieżących wydatków przed-
siębiorstwa (np. obciążeń podatkowych, 
społecznych, kosztów energii itp.). Ten 
rodzaj pomocy jest dopuszczalny według 
Wytycznych KE i GBEr wyjątkowo, w ra-
mach odrębnego przeznaczenia pomocy 
w regionach najbardziej oddalonych lub 
na obszarach słabo zaludnionych. 

Pomocą operacyjną jest również finan-
sowanie inwestycji odtworzeniowych: na-
praw, remontów, nakładów koniecznych 
do kontynuowania funkcjonowania przed-
siębiorstwa i zachowania dotychczasowej 
pozycji na rynku. Wynika z tego, że są to 
inwestycje, których w praktyce podmiot 
gospodarczy nie może nie przeprowadzić, 
gdyż byłoby to równoznaczne z utratą zdol-
ności produkcyjnych i koniecznością wy-
cofania się z rynku – nie stanowią one na-
tomiast inwestycji rozwojowych.

Z punktu widzenia oceny kwalifikowal-
ności projektu jako nowej inwestycji mają 
również znaczenie normy dotyczące tak 
zwanego jednostkowego projektu inwe-
stycyjnego (art. 14 ust. 3 GBEr).

Bardziej liberalny efekt zachęty
Problematyka tak zwanego efektu zachę-
ty ma zasadnicze znaczenie w dziedzinie 
pomocy publicznej. W ujęciu syntetycz-
nym sprowadza się do tego, że podmioty 
przyznające pomoc na dane przedsięwzię-
cie/projekt muszą mieć pewność, że bez 
wsparcia go środkami pomocy publicznej 
nie zostałby zrealizowany albo byłby wy-
konany w mniejszym zakresie. Efekt za-
chęty musi wykazywać każda udzielana 
pomoc, ale w odniesieniu do różnych ro-
dzajów pomocy warunek ten jest różnie 
weryfikowany. 

W przypadku regionalnej pomocy in-
westycyjnej (czy szerzej – wszystkich 
rodzajów pomocy regulowanych roz-
porządzeniem nr 651/2014) efekt ten 
udowadniany jest przez fakt, że przed-
siębiorca powstrzymał się z realizacją 
prac nad przedsięwzięciem, które mia-
łoby być objęte pomocą, do czasu złoże-
nia wniosku o tę pomoc do odpowied-
niej instytucji (por. art. 6 rozporządzenia  
nr 651/2014). 

W przypadku dużych przedsiębiorstw, 
oprócz powyższego warunku, instytucja 
musi zweryfikować, czy dokumentacja 
dostarczona przez wnioskodawcę zakła-
da, że pomoc przyniesie co najmniej jeden 
z efektów wymienionych w art. 6 ust. 3 
lit. a – to jest że projekt nie zostałby wdro-
żony na danym obszarze albo nie przy-
niósłby wystarczających korzyści benefi-
cjentowi na danym obszarze w razie braku  
takiego środka pomocy.

Co bardzo istotne, rozporządzenie 
nr 651/2014 liberalizuje warunki w sto-
sunku do dużych przedsiębiorstw (w po-
równaniu z poprzednim rozporządzeniem 
nr 800/2008), gdyż wskazuje, że te dodat-
kowe obowiązki dotyczące dokumenta-
cji obowiązują wyłącznie gdy ma być im 
udzielona pomoc ad hoc, czyli – jak wyżej 
wspomniano – pomoc poza programem 
pomocowym, bezpośrednio na podsta-
wie GBEr (należy założyć, że z pewnością 
przy udzielaniu pomocy w ramach pro-
gramów operacyjnych dystrybuujących 
środki unijne sytuacja ta będzie należa-
ła do rzadkości). 

W zakresie efektu zachęty istotne jest 
więc ustalenie, co oznacza pojęcie rozpo-
częcie prac – fakt bowiem, że dany pod-
miot rozpoczął prace przed złożeniem 



Nr 3/maj-czerwiec/2015 131 

Zasady regionalnej pomocy inwestycyjnej   państwo i społeczeństwo

wniosku będzie, co do zasady, wyłączał 
projekt z możliwości objęcia go regional-
ną pomocą inwestycyjną13. 

Zgodnie z art. 2 pkt 23 rozporządze-
nia nr 651/2014 (por. także pkt 20v) 
Wytycznych KE, rozpoczęcie prac ozna-
cza rozpoczęcie robót budowlanych zwią-
zanych z inwestycją lub pierwsze prawnie 
wiążące zobowiązanie do zamówienia urzą-
dzeń lub inne zobowiązanie, które spra-
wia, że inwestycja staje się nieodwracal-
na (zależnie od tego, co nastąpi najpierw). 
Zakupu nieruchomości niezabudowanej 
(nieruchomości gruntowej) ani prac przy-
gotowawczych, takich jak uzyskanie ze-
zwoleń i przeprowadzenie studiów wy-
konalności, nie uznaje się za rozpoczęcie 
prac. W przypadku nabywania zakładu 
rozpoczęciem prac jest moment nabycia 
aktywów bezpośrednio związanych z na-
bywanym zakładem.

Wzmianka o kryterium oceny faktu roz-
poczęcia prac nad projektem z punktu wi-
dzenia „nieodwracalności inwestycji” jest 
nowością w unijnych przepisach ustano-
wionych w ramach GBEr – rozporządze-
nie nr 800/2008 i Wytyczne KE na lata 
2007–2013 nie zawierały literalnie takiego 
doprecyzowania. Należy jednak odczyty-
wać je jako literalne wyartykułowanie tego, 
co było intencją Komisji także we wcze-
śniejszych latach, a co sprowadza się do 
tego, o czym wspomniałam w odniesieniu 
do idei efektu zachęty: nie udziela się po-
mocy na przedsięwzięcie, które – wnio-
skując z zobowiązań cywilnoprawnych 

wnioskodawcy wobec innych podmiotów/
kontrahentów/wykonawców – i tak było-
by zrealizowane bez pomocy publicznej.

Prace uważa się zatem za rozpoczęte, 
jeśli zobowiązania wynikające z umowy 
są tego rodzaju, że z biznesowego punk-
tu widzenia powodują trudności z wyco-
faniem się z realizacji projektu, w szcze-
gólności gdyby wycofanie się z projektu 
było równoznaczne ze znaczącymi strata-
mi finansowymi. 

W zakresie pojęcia „rozpoczęcie prac 
budowlanych”, o którym mowa w wyżej 
wymienionych przepisach unijnych, po-
wszechną praktyką wśród instytucji/or-
ganów przyznających regionalną pomoc  
inwestycyjną (i każdą inną pomoc inwesty-
cyjną uregulowaną w GBEr) jest odwo-
ływanie się do regulacji ustawy z z 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane14. 

Zgodnie z art. 3 pkt 6 i 7 pb, przez roboty 
budowlane rozumie się budowę (wykony-
wanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, odbudowę, rozbudowę, nadbudo-
wę obiektu budowlanego), a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, re-
moncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Wedle natomiast art. 41 pb, rozpoczę-
cie budowy następuje z chwilą podjęcia 
prac przygotowawczych na terenie budo-
wy: wytyczenia geodezyjnego obiektów 
w terenie; wykonania niwelacji terenu; 
zagospodarowania terenu budowy wraz 
z budową tymczasowych obiektów; wy-
konania przyłączy do sieci infrastruktury 
technicznej na potrzeby budowy.

13 Por. art. 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.
14 W skrócie: „pb” (j.t. DzU.2013.1409 ze zm.).
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Jeżeli chodzi o „pierwsze wiążące zobo-
wiązanie” do zamówienia urządzeń/ rucho-
mych środków trwałych, to należy je oce-
niać z punktu widzenia charakteru i treści 
warunków umowy, a niekoniecznie z punk-
tu widzenia jej formalnej klasyfikacji. 

spełnianie przez projekt/przedsięwzięcie 
efektu zachęty (czyli w warunkach GBEr 
– okoliczności rozpoczęcia prac przed zło-
żeniem wniosku o pomoc), jak również po-
siadanie cech nowej inwestycji (inwestycji 
początkowej), stanowi podstawowe obsza-
ry kontroli projektów obejmowanych re-
gionalną pomocą inwestycyjną.

Kumulacja pomocy  
a otrzymywanie jej z różnych źródeł
Istnieją dwa zasadnicze pojęcia dotyczące 
generalnej możliwości otrzymywania po-
mocy z różnych źródeł; jedno – to pojęcie 
kumulacji pomocy (ewentualnie: zakazu 
kumulowania, o którym literalnie mowa 
w przepisach unijnych), a drugie – sumo-
wanie regionalnej pomocy inwestycyjnej 
otrzymywanej z różnych źródeł, liczo-
nej dwiema alternatywnymi metodami: 
na podstawie wydatków inwestycyjnych 
lub wydatków poniesionych na stworzone 
miejsca pracy związane z nową inwesty-
cją. Pomoc otrzymywaną z różnych źró-
deł na podstawie dwóch wymienionych 
metod można łączyć (o czym szczegóło-
wo poniżej).

O kumulacji pomocy mowa jest w prze-
pisach ogólnych GBEr (generalna zasada 
kumulacji czy też jej zakazu powyżej okre-
ślonego pułapu kwotowego lub procento-
wego należy bowiem do zasad ogólnych 
dotyczących pomocy publicznej). Zasady 
kumulacji zostały przestawione szczegóło-
wo w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

Z punktu widzenia regionalnej pomocy 
inwestycyjnej, dwa aspekty są najistotniej-
sze: 1) pomoc kumulowana jest w stosun-
ku do tych samych wydatków (kosztów 
kwalifikowalnych); 2) jeżeli na te same 
wydatki udzielana jest pomoc regional-
na i pomoc de minimis, kwota pomocy 
nie może przekraczać maksymalnej in-
tensywności wynikającej z mapy pomo-
cy regionalnej dla danego projektu i da-
nego beneficjenta. 

sens zasad kumulacji sprowadza się do 
tego, by nie udzielać pomocy publicznej 
ponad wartość, jaka wynika z maksymal-
nych kwot czy też maksymalnych poziomów 
intensywności zastrzeżonych w unijnych 
przepisach pomocowych (większe kwoty 
podlegają obowiązkowi zgłoszenia/noty-
fikacji, o czym wspomniałam wcześniej).

Drugim, nieco odmiennym, choć rów-
nież bardzo istotnym zagadnieniem jest 
możliwość łączenia regionalnej pomocy 
inwestycyjnej pochodzącej z różnych źró-
deł, liczonej według różnych metod (na ten 
temat mówi art. 4 pkt c i art. 12 rozporzą-
dzenia nr 651/2014). W praktyce chodzi 
o sytuację, gdy wnioskodawca otrzymuje 
regionalną pomoc inwestycyjną z jednego 
źródła – na przykład z regionalnego progra-
mu operacyjnego (rPO) jednego z woje-
wództw, obliczoną w odniesieniu do wy-
datków inwestycyjnych (planowanych na-
kładów inwestycyjnych), a z drugiego – na 
przykład z powiatowego urzędu pracy – na 
podstawie wydatków planowanych do po-
niesienia na utworzenie miejsc pracy zwią-
zanych z realizacją nowej inwestycji. 

Jeżeli, przykładowo, kwota wydatków 
inwestycyjnych to 200 tys. zł, a wydatków 
na miejsca pracy to 300 tys., natomiast 
maksymalna dopuszczalna intensywność 
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dla tego podmiotu wynikająca z mapy po-
mocy regionalnej wynosi 50% – to w sy-
tuacji gdy z rPO podmiot ten otrzymał 
100 tys., z urzędu pracy może otrzymać 
jeszcze 50 tys. (bardziej korzystna kwota 
wynika bowiem z metody liczenia pomocy 
na wydatki na miejsca pracy, która to kwota 
wydatków jest w jego przypadku wyższa).

Uprzywilejowanie MŚP
Jak wspomniano na wstępie, charakte-
rystyczną cechą regionalnej pomocy in-
westycyjnej jest to, że w sposób istotny 
uprzywilejowuje ona beneficjentów sek-
tora MŚP. Oprócz koronnego dowodu tego 
uprzywilejowania, wynikającego z mapy 
pomocy regionalnej (możliwość podno-
szenia progów intensywności – odpowied-
nio o 10% w przypadku średnich i nawet 
20% w przypadku małych, w tym mikro-
przedsiębiorców), jednym z innych istot-
nych przykładów jest obowiązek utrzyma-
nia w danym regionie inwestycji obejmo-
wanej regionalną pomocą inwestycyjną 
– w przypadku MŚP obowiązek ten trwa 
trzy lata, a dużych – już pięć.

Inny przykład: gdy pomoc obliczana jest 
na podstawie kosztów zatrudnienia – utwo-
rzone miejsca pracy muszą zostać obsadzo-
ne w ciągu trzech lat od zakończenia inwe-
stycji oraz utrzymane przez okres trzech 
lat w przypadku MŚP, natomiast przez 
pięć lat – w przypadku dużych. 

Kolejny istotny warunek regionalnej po-
mocy inwestycyjnej stanowi, że nabywa-
ne aktywa muszą być nowe; nie dotyczy 

to jednak MŚP (natomiast dotyczy du-
żych przedsiębiorstw) oraz przejęć (na-
bycia przedsiębiorstwa), z zastrzeżeniem, 
że wymóg ten odnosi się jedynie do ru-
chomych środków trwałych (nie wymaga  
się, aby nabywane budynki lub grunty 
były nowe).

W przypadku zakupu w ramach projektu 
wartości niematerialnych i prawnych duzi 
przedsiębiorcy mogą liczyć na kwalifikowa-
nie ich do pomocy, ale tylko do wysokości 
50% całkowitych kosztów inwestycji da-
nego projektu, w przypadku MŚP – można 
uwzględnić całkowite koszty.

Przyszłość pomocy regionalnej
regionalna pomoc inwestycyjna była 
(i jest) bardzo popularną pomocą inwe-
stycyjną w ramach perspektywy finan-
sowej 2007–2013. Jak wynika z „raportu 
o pomocy publicznej w Polsce udzielanej 
przedsiębiorcom w 2013 r.” (dalej: „raport 
UOKiK”)15, w 2012 r. regionalna pomoc 
inwestycyjna stanowiła – w ogólnej kwo-
cie 18,5 mld zł udzielonej pomocy publicz-
nej – aż 8,2 mld zł (czyli 45,7%), natomiast 
w 2013 r. – ponad 9 mld zł (54,3% całej 
pomocy publicznej udzielonej w Polsce) 
i wzrosła o prawie 10% w stosunku do 
roku poprzedniego. Dla porównania ten-
dencji należy wskazać, że wartość pomocy 
sektorowej spada od 2011 r. W 2013 r. jej 
wartość zmalała o ponad połowę: z około 
3,6 mld zł w 2011 r. do 1,7 mld zł w 2013 r., 
a udział w ogólnej wartości pomocy – od-
powiednio z 19,9% do 10,3%.

15 Publikacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępna na stronie internetowej Urzędu w za-
kładce: Pomoc publiczna/ Raporty i analizy.
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Śmiało można założyć, że obniżenie 
intensywności wynikające z nowej mapy 
pomocy regionalnej w województwach 
najlepiej rozwiniętych – przede wszyst-
kim mazowieckim, ale też dolnośląskim, 
wielkopolskim czy śląskim – może wpły-
nąć zwłaszcza w zakresie wspierania du-
żych przedsiębiorstw (gdzie nie obowiązu-
je możliwość podwyższania maksymalnych 
progów pomocy) na poszukiwanie zarów-
no przez instytucje przyznające pomoc, 
jak i przez samych beneficjentów innych 
możliwości (podstaw prawnych) udziela-
nia (otrzymywania) pomocy. W związku 
z obowiązywaniem nadal (analogicznie jak 

w latach 2007–2013) wysokiego poziomu 
podstawowej intensywności w wysokości 
50% w województwach najmniej rozwi-
niętych – czyli należących do tak zwanej 
ściany wschodniej – należy spodziewać się 
niesłabnącej popularności pomocy regio-
nalnej właśnie w tych regionach Polski.
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Rysunek 1. Wartość udzielanej w Polsce pomocy: regionalnej, sektorowej i horyzontalnej 
w latach 2010–2013
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