
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r. 

Poz. 2401 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy 

finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi 

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 299) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 października 2020 r. w sprawie udzielania 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. 

poz. 1933 oraz z 2021 r. poz. 2093) w § 5: 

1) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Pomoc publiczna jest udzielana do dnia 30 kwietnia 2024 r. 

6. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022–2027, usta-

loną na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), przy czym maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na 

pokrycie kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej określa się zgodnie z maksymalną inten-

sywnością pomocy regionalnej dla małych lub średnich przedsiębiorców.”; 

2) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Maksymalną intensywność pomocy na ochronę środowiska określa się odpowiednio na podstawie art. 36 

ust. 6 i 7, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 4 i 5, art. 40 ust. 5, art. 41 ust. 7 i 8 lub art. 47 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 651/2014.”; 

3) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu: 

„13a. Intensywność pomocy, o której mowa w art. 36 ust. 6 i 7, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 4 i 5, art. 40 ust. 5, art. 41 

ust. 7 i 8 lub art. 47 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, można zwiększyć: 

1) o 15 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw: kujawsko- 

-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, 

pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz regionu ma-

zowieckiego regionalnego; 

2) o 5 punktów procentowych w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach województw: dolnośląskiego  

i wielkopolskiego oraz następujących gmin należących do regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, 

Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, 

Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, 

Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola.”. 

                                                           
1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii 

(Dz. U. poz. 1945). 
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§ 2. 1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem 1 stycznia 2022 r. stosuje się przepisy roz-

porządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawieranych od dnia 1 stycznia 2022 r. na podstawie wniosków o udzie-

lenie pomocy finansowej, złożonych przed dniem 1 stycznia 2022 r., stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 

w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jednakże maksymalna intensywność pomocy inwestycyjnej nie może 

być wyższa niż określona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli maksymalna intensywność pomocy inwestycyjnej określona zgodnie 

z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem jest niższa niż okreś-

lona zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu, pomoc finansowa jest udzielana pod warunkiem, 

że wnioskodawca, którego projekt został rekomendowany do udzielenia wsparcia, na wezwanie Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, uwzględni we wniosku o udzielenie pomocy finansowej zmiany wprowadzone niniejszym rozporzą-

dzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Minister Rozwoju i Technologii: P. Nowak 
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