Projekt z dnia 18 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)
z dnia …………………2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 i 1475) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania
przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 20142020, regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celów tematycznych, o których
mowa w art. 9 pkt 1, 2 i 4 – 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Europejskiego

Funduszu

Społecznego,

Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzanie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013, str. 320), zwanej dalej „pomocą”, do której mają zastosowanie
przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
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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)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”, a także podmioty
udzielające tej pomocy.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy:
1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z
rynkiem wewnętrznym;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 17 rozporządzenia nr 651/2014.”;
3) w § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Pomoc może zostać udzielona po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16
rozporządzenia nr 651/2014.”.
§ 2. 1. Do umów o dofinansowanie projektu zawartych i decyzji o dofinansowaniu
projektu podjętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się
przepisy dotychczasowe.
2. Do wniosków o udzielnie pomocy złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w
brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wymagające uzupełnienia w zakresie
wynikającym z przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym
niniejszym rozporządzeniem, uzupełnia się na wezwanie podmiotu udzielającego pomocy w
terminie wyznaczonym przez ten podmiot, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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