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1. Wprowadzenie. 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL). Jednym z działań RPO WSL jest 

Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji. Zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 działanie to ma na 

celu transfer technologii i innowacyjności, który odbywać się będzie poprzez wzmocnienie potencjału 

parków technologicznych, jednostek naukowych świadczących usługi w zakresie transferu innowacji i 

technologii, stymulowanie i rozwój powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy instytucjami 

badawczo – rozwojowymi i przedsiębiorcami oraz rozwój lokalnych i regionalnych klastrów. W ramach 

działania udzielane jest dofinansowanie na realizację sześciu typów projektów, a mianowicie: 

1. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub 

doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, 

technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym 

świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu 

technologii. 

2. Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury i/lub 

doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla 

gospodarki, w tym wchodzących w skład CZT i CD nieposiadających osobowości prawnej.  

3. Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, w tym 

związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-

rozwojowym a przedsiębiorcami. 

4. Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich 

współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. 
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5. Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm 

zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 

6. Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. 

O dofinansowanie w ramach działania 1.3 mogą się ubiegać następujące grupy beneficjentów:  

 Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i technologicznymi. 

 Jednostki samorządu terytorialnego. 

 Szkoły wyższe. 

 Jednostki naukowe. 

 Prywatne i publiczne jednostki badawczo – rozwojowe. 

 Jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe. 

 Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo – rozwojowego. 

 Instytucje otoczenia biznesu. 

 Organizacje pozarządowe. 

 Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowane przez lidera. 

 Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie 

publiczno – prywatnym. 

Realizacja tego działania może wiązać się z występowaniem pomocy publicznej, co z kolei rodzi istotne 

implikacje dotyczące m.in.: wysokości dofinansowania, trybu jego udzielania oraz katalogu wydatków 

kwalifikowanych projektu. Niniejsza ekspertyza ma na celu przedstawienie praktycznego podejścia do 

problemu pomocy publicznej w ramach działania 1.3. RPO WSL, mając na względzie przepisy prawa 

wspólnotowego oraz krajowego. W szczególności ekspertyza wskaże: 

 w jakich przypadkach występuje pomoc publiczna i jakie są konsekwencje jej występowania, 

 w jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami można uniknąć występowania pomocy 

publicznej. 
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2. Streszczenie. 

 

1. W myśl art. 107 ust. 1 TFUE pomoc publiczna występuje wówczas, gdy są spełnione łącznie 

następujące przesłanki: 

 wsparcie jest udzielane ze środków publicznych, 

 wsparcie ma charakter selektywny, 

 odbiorca wsparcia uzyskuje korzyść ekonomiczną na warunkach niedostępnych na rynku, 

 udzielenie wsparcia skutkuje zakłóceniem konkurencji, 

 udzielenie wsparcia wywiera wpływ na wymianę handlową między krajami UE. 

W przypadku udzielania dofinansowania w ramach działania 1.3 RPO WSL pierwsze dwie przesłanki są 

zawsze spełnione. Obowiązuje też domniemanie, że spełniona jest przesłanka ostatnia. Zatem analiza 

występowania pomocy publicznej sprowadza się do oceny występowania dwóch pozostałych przesłanek 

(zakłócenie konkurencji oraz korzyść ekonomiczna). 

 

2. Przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące pomocy publicznej stosują się wyłącznie w 

odniesieniu do przedsiębiorców. Jednak za przedsiębiorcę uważa się każdy podmiot, który prowadzi 

działalność polegającą na oferowaniu towarów lub usług na rynku, na którym występuje konkurencja. 

Uznanie danego podmiotu za przedsiębiorcę jest niezależne od tego, w jakiej formie prawnej ten 

podmiot działa, nie zależy również od tego, czy wykonuje on swą działalność w celu komercyjnym, na 

zasadach non-profit, czy nawet nieodpłatnie. Wobec powyższego wszystkie kategorie beneficjentów 

działania 1.3 RPO WSL, wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów… mogą być przedsiębiorcami w 

rozumieniu prawa wspólnotowego, a przez to mogą podlegać przepisom o pomocy publicznej. Zależy to 

jedynie od charakteru prowadzonej przez nich działalności. 

 

3. W świetle orzecznictwa ETS oraz dokumentów wydanych przez Komisję Europejską za działalność 

polegającą na oferowaniu towarów lub usług na konkurencyjnym rynku uznaje się m.in. następującą 

działalność związaną z projektami finansowanymi w ramach działania 1.3 RPO WSL: 
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 oferowanie przedsiębiorcom sprzedaży, dzierżawy, najmu lub innych form korzystania z 

nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 świadczenie przedsiębiorcom usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i innych usług 

związanych z transferem technologii, 

 świadczenie usług badawczych (tzn. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na 

zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów), 

 działalność podmiotów koordynujących funkcjonowanie klastrów, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej poza publicznym systemem szkolnictwa wyższego lub też 

w ramach takiego systemu, lecz finansowanej ze środków prywatnych. 

Każdy podmiot wykonujący w/w działalność będzie w zakresie tych funkcji uznawany za przedsiębiorcę. 

Natomiast w świetle uregulowań wspólnotowych nie uznaje się za działalność polegającą na oferowaniu 

towarów lub usług na konkurencyjnym rynku m.in.: 

 prowadzenia przez organizacje badawcze własnych prac B+R, 

 transferu technologii wytworzonych w ramach własnych prac B+R prowadzonych przez 

organizacje badawcze, polegającego np. na udzielaniu licencji lub tworzeniu firm typu spin-off, 

 prowadzenia studiów wyższych w ramach publicznego systemu szkolnictwa wyższego, jeśli są 

one finansowane co do zasady ze środków publicznych. 

Podmioty wykonujące taką działalność nie będą w tym zakresie uznawane za przedsiębiorców. 

Warto nadmienić, że w świetle prawa wspólnotowego dany podmiot może być uznawany za 

przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym części swej działalności i równocześnie nie być uznawany za 

przedsiębiorcę w zakresie dotyczącym jego pozostałej działalności. 

 

4. Zagadnienie występowania zakłócenia konkurencji jest w praktyce tożsame z zagadnieniem 

uznawania podmiotu za przedsiębiorcę. Skoro przedsiębiorcą jest z definicji podmiot działający na 

konkurencyjnym rynku, to udzielenie przedsiębiorcy przez państwo nadzwyczajnych korzyści, 

niespotykanych w normalnym obrocie gospodarczym, musi skutkować poprawą jego pozycji 

konkurencyjnej względem pozostałych uczestników rynku, czyli zakłóceniem konkurencji. 
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5. Biorąc pod uwagę charakter projektów finansowanych w ramach działania 1.3 RPO WSL można 

stwierdzić, iż udzielenie dofinansowania nie spowoduje zakłócenia konkurencji jedynie wówczas, gdy 

dofinansowanie to zostanie udzielone organizacji badawczej z przeznaczeniem na wzmocnienie jej 

zdolności do prowadzenia własnych prac B+R lub do komercjalizacji ich wyniku. 

 

6. Dofinansowanie udzielane w ramach działania 1.3 RPO WSL ma charakter bezzwrotnego wsparcia. Co 

do zasady zatem udzielenie danemu podmiotowi takiego dofinansowania spowoduje powstanie u niego 

korzyści ekonomicznej uzyskanej na zasadach lepszych, niż osiągalne na rynku. Jednakże możliwe jest 

zawarcie umowy dofinansowania projektu, w której beneficjent zobowiąże się, że takiej korzyści nie 

uzyska, gdyż będzie świadczył odbiorcom ostatecznym (przedsiębiorcom) usługi po cenach 

niepokrywających kosztów wytworzenia. Jest to mechanizm transferu korzyści ekonomicznych 

wynikających z otrzymania dofinansowania na szczebel ostatecznych odbiorców. 

W takich sytuacjach analizę występowania u beneficjenta korzyści ekonomicznej należy prowadzić 

metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Umowa dofinansowania powinna zawierać 

postanowienia, że: 

 beneficjent będzie przez pewien okres czasu wykorzystywał majątek nabyty lub wytworzony w 

ramach projektu wyłącznie do świadczenia przedsiębiorcom usług na warunkach 

preferencyjnych, 

 beneficjent będzie przez ten okres czasu prowadził dla projektu wyodrębnioną księgowość, 

 jeżeli po upływie twego okresu czasu rachunek zdyskontowanych przepływów pieniężnych 

wykaże, że projekt wygenerował nadwyżkę finansową, to beneficjent zwróci tę nadwyżkę 

instytucji udzielającej dofinansowania. 

Przy zachowaniu tych warunków umowa dofinansowania projektu nie będzie stanowiła pomocy 

publicznej dla beneficjenta, ze względu na niewystąpienie u niego korzyści ekonomicznej. Okres czasu, 

po którym zostanie dokonane rozliczenie, powinien być porównywalny z okresem ekonomicznej 

przydatności środków trwałych nabywanych lub wytwarzanych w ramach projektu. 

Możliwość zastosowania mechanizmu transferu korzyści ekonomicznych musi być przewidziana w 

dokumentacji konkursowej zamieszczanej do ogłoszenia o konkursie. Dlatego w przypadku działania 1.3 



 

 

  

   9 

 2010-11-10   

 

 

 

 

  

 

Ekspertyza dotycząca pomocy publicznej – działanie 1.3. RPO WSL 

 

  

 

RPO WSL mechanizm ten nie może być stosowany w odniesieniu do projektów zgłoszonych w ramach 

konkursów ogłoszonych w dniu 30 kwietnia 2010 r. 

 

7. Stosowanie mechanizmu transferu korzyści ekonomicznej opisanego w pkt 6 rodzi szereg problemów. 

Mechanizm ten może bowiem skutkować tym, że działalność prowadzona przez beneficjenta będzie 

generowała trwały deficyt środków pieniężnych i jej utrzymywanie będzie wymagało regularnego 

zasilania środkami zewnętrznymi. Jeżeli zaś beneficjent będzie łagodził ten problem poprzez 

sprzedawanie usług po cenach bliskich kosztom wytworzenia, to wówczas w momencie dokonywania 

rozliczenia z IZ będzie on musiał zwrócić kwotę porównywalną z kwotą otrzymanego dofinansowania. 

Niemniej jednak zastosowanie takiego mechanizmu przy wdrażaniu działania 1.3 może być uzasadnione, 

jeśli: 

 w razie niezastosowania tego mechanizmu beneficjent nie byłby w stanie zrealizować projektu 

ze względu na wysoką kwotę wymaganego wkładu własnego (dotyczy to przede wszystkim 

projektów w ramach Typu projektów 1, w mniejszym stopniu w ramach Typów projektów 2 i 5), 

a jednocześnie 

 wiarygodny biznesplan przedsięwzięcia wskazuje na możliwość minimalizacji wskazanych wyżej 

zagrożeń. 

 

8. We wszystkich przypadkach, poza opisanymi w pkt 5 i 6-7, dofinansowanie udzielane w ramach 

działania 1.3 RPO WSL będzie stanowiło pomoc publiczną dla beneficjenta, chyba że beneficjent wykaże 

ponad wszelką wątpliwość, iż fakt otrzymania przezeń dofinansowania nie wywrze żadnego wpływu na 

wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi UE. 

 

9. Najdogodniejszą formułą do udzielania pomocy publicznej w ramach działania 1.3 jest udzielanie jej 

jako pomocy de minimis, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 

października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. Wskazane jest zwłaszcza stosowanie takiej praktyki przy projektach należących do Typów 

projektów 3, 4 i 6, wówczas bowiem ograniczenie pomocy do równowartości 200 tys. euro (taki pułap 
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obowiązuje w przypadku pomocy de minimis) nie będzie dotkliwe dla beneficjentów. Inne formy pomocy 

mogą przy tych typach projektów mieć charakter uzupełniający. 

 

10. Natomiast pomoc publiczna w ramach Typów projektów 1, 2 i 5 powinna być udzielana przede 

wszystkim jako regionalna pomoc inwestycyjna, w oparciu o przepisy: 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 

sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych – jeśli beneficjentem jest organizacja badawcza, 

 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 

programów operacyjnych – w pozostałych przypadkach. 

Pomoc ta może być dodatkowo uzupełniona pomocą de minimis obejmującą np. koszty 

przygotowania projektu. 

 

11. Instytucja Zarządzająca powinna na etapie oceny wniosków o dofinansowanie dołożyć najwyższej 

staranności w zakresie ustalenia, czy w projekcie wystąpi pomoc publiczna oraz doboru odpowiedniej 

podstawy prawnej udzielania pomocy (odpowiedniego programu pomocowego) i dostosowania treści 

umowy dofinansowania do przepisów tego programu pomocowego. Natomiast w fazie realizacyjnej 

projektu fakt występowania w nim pomocy publicznej nie powoduje istotnego powiększenia zakresu 

obowiązków i odpowiedzialności IZ. 

 

12. W określonych okolicznościach usługi świadczone przez beneficjenta działania 1.3 przedsiębiorcom 

mogą stanowić pomoc publiczną dla tych ostatnich. Sytuacja taka może (ale nie musi) wystąpić, jeśli: 

 beneficjent otrzymał dofinansowanie z zastosowaniem mechanizmu opisanego w pkt 6-7, lub 

 beneficjent co do zasady finansuje swą działalność ze środków publicznych. 

W razie wystąpienia pomocy publicznej na tym poziomie (tzw. drugi poziom występowania pomocy) 

odpowiedzialność za prawidłowość jej udzielania spoczywa na beneficjencie. Niemniej jednak IZ 
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powinna monitorować wywiązywanie się przez beneficjenta z tych obowiązków - na zasadach 

analogicznych do tych dotyczących monitorowania wywiązywania się beneficjentów z obowiązku 

stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.  
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3. Pojęcie pomocy publicznej. 

 

Idea jednolitego rynku europejskiego, na którym wszystkie podmioty mają zapewnione równe warunki 

konkurowania, stanowi fundament Unii Europejskiej. Istotnym zagrożeniem dla realizacji tej idei mogą 

być interwencje podejmowane przez władze publiczne państw członkowskich z intencją poprawy sytuacji 

poszczególnych przedsiębiorstw lub ich grup. Dlatego też prawo wspólnotowe reglamentuje możliwość 

dokonywania takich interwencji, określanych mianem pomocy publicznej. 

Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) pomocą 

publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorcy, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki: 

 wsparcie jest udzielane przez państwo lub ze środków państwowych, 

 wsparcie ma charakter selektywny, tj. uprzywilejowuje określonego lub określonych 

przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów, 

 podmiot ten uzyskuje przysporzenie (korzyść ekonomiczną) na warunkach korzystniejszych, niż 

dostępne na rynku, 

 udzielenie wsparcia zakłóca konkurencję lub grozi jej zakłóceniem oraz 

 udzielenie wsparcia wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE. 

W celu rozstrzygnięcia, czy w określonym przypadku udzielenie wsparcia stanowi pomoc publiczną należy 

ocenić, czy zostały w tym przypadku spełnione wszystkie wyżej wymienione przesłanki. Metodologia taka 

nosi nazwę testu pomocy publicznej. 
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4. Analiza występowania przesłanek pomocy publicznej w działaniu 1.3. RPO WSL. 

 

4.1. Status beneficjentów działania 1.3 RPO WSL w świetle wspólnotowej definicji 

przedsiębiorcy. 

 

Analizując wskazane wyżej przesłanki wystąpienia pomocy publicznej należy przede wszystkim zauważyć, 

iż pomocą publiczną może być jedynie wsparcie udzielane przedsiębiorcy. Pojęcie przedsiębiorcy jest przy 

tym rozumiane we wspólnotowym prawie konkurencji bardzo szeroko. Za przedsiębiorcę uważa się 

bowiem każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i 

prawnej czy źródeł finansowania tego podmiotu (orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 

sprawie C-41/90 Höfner i Elser przeciwko Macrotron GmbH) oraz niezależnie od tego, czy podmiot ten 

prowadzi działalność w celu osiągnięcia zysku czy też w dowolnym innym celu (orzeczenie ETS w sprawie 

Albany C-67/96). Zatem należy stwierdzić, iż pojęcie „przedsiębiorcy/ przedsiębiorstwa” we 

wspólnotowym prawie konkurencji jest znacznie szersze niż na gruncie prawa polskiego. Przedsiębiorcą 

może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, 

spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe, ale również stowarzyszenie, fundacja, gospodarstwo 

pomocnicze, zakład budżetowy, czy nawet organ administracji publicznej, jeżeli prowadzi działalność 

gospodarczą. 

Jednocześnie za działalność gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji uznaje się 

wszelką aktywność zdefiniowaną jako „oferowanie dóbr i usług na danym rynku” (orzeczenie ETS w 

sprawie C-35/96 „Komisja vs. Włochy”). Warto zauważyć, że w myśl tej definicji uznanie określonej 

aktywności za działalność gospodarczą (a wiec działalność podlegającą przepisom pomocy publicznej) nie 

jest uzależnione od tego, czy jest to działalność odpłatna. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. 

w decyzji KE w sprawie N 293/2008, gdzie stwierdzono iż „nawet podmiot dostarczający swych usług bez 

pobierania jakichkolwiek opłat od swych użytkowników lub klientów i finansowany w całości przez 

państwo może być uznany za przedsiębiorcę”.  

Jak widać, istotą uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę jest prowadzenie przez niego działalności 

polegającej na oferowaniu towarów lub usług na rynku, gdzie występuje konkurencja ze strony innych 
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podmiotów gospodarczych. Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem ETS nie ma 

znaczenia, czy na gruncie prawa krajowego określony podmiot ma status przedsiębiorcy. Powyższe 

oznacza, iż obowiązek stosowania przepisów o przepisów o pomocy publicznej może dotyczyć wszelkich 

podmiotów, które oferując swoje towary lub usługi konkurują na rynku z innymi podmiotami. 

 

Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013 wskazuje jako potencjalnych beneficjentów dofinansowania następujące rodzaje 

podmiotów: 

 Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i technologicznymi. 

 Jednostki samorządu terytorialnego. 

 Szkoły wyższe. 

 Jednostki naukowe. 

 Prywatne i publiczne jednostki badawczo – rozwojowe. 

 Jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe. 

 Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo – rozwojowego. 

 Instytucje otoczenia biznesu. 

 Organizacje pozarządowe. 

 Porozumienia wyżej wymienionych podmiotów, reprezentowane przez lidera. 

 Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie 

publiczno – prywatnym. 

Jak wskazano wyżej, dla celów oceny występowania pomocy publicznej należy posługiwać się definicją 

przedsiębiorcy wypracowaną przez orzecznictwo ETS. Za przedsiębiorcę należy uznać każdy podmiot, 

który oferuje dobra lub usługi na konkurencyjnym rynku. Zatem analiza kręgu beneficjentów działania 

1.3 pod kątem podlegania przez nich przepisom o pomocy publicznej nie polega na badaniu ich statusu 

prawnego, lecz na badaniu przedmiotu ich działalności. Beneficjent będzie uznany za przedsiębiorcę w 

takim zakresie, w jakim jego działalność polega na uczestnictwie w konkurencyjnej grze rynkowej. 

Analizę taką przeprowadzono poniżej. 
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Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i technologicznymi 

Pojęcia „park przemysłowy” oraz „park technologiczny” zostały zdefiniowane w Szczegółowym opisie 

priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w 

sposób następujący: 

Park przemysłowy – to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej 

nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub 

likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest 

jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 

przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. 

Park technologiczny - to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, 

utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi w 

rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 

238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727), a przedsiębiorcami, na którym 

oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowe technologie, usługi w zakresie doradztwa w 

tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom 

możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury 

technicznej na zasadach umownych. 

W świetle powyższych definicji za podstawowy przedmiot działalności podmiotu zarządzającego parkiem 

przemysłowym należy uznać oferowanie przedsiębiorcom - na cele związane z prowadzeniem przez nich 

działalności gospodarczej - nieruchomości wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę techniczną. 

Oferta taka zazwyczaj obejmuje wynajem powierzchni produkcyjnej i biurowej, a także sprzedaż 

nieruchomości gruntowych (odpowiednio uzbrojone działki) i budynkowych (hale produkcyjne, 

magazyny, budynki biurowo-administracyjne etc.). Nie ulega wątpliwości, że taka działalność jest 

wykonywana w warunkach konkurencji. Analogiczną ofertę kieruje bowiem do uczestników rynku wiele 

innych podmiotów – jak chociażby firmy zarządzające biurowcami, deweloperzy czy też pośrednicy 

działający na rynku nieruchomości komercyjnych. 
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Podmiot zarządzający parkiem technologicznym również prowadzi działalność polegającą na oferowaniu 

nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a poza tym może oferować 

lokatorom parku usługi towarzyszące (np. doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, 

usługi dotyczące transferu technologii). W odniesieniu do każdej z tych usług towarzyszących można 

stwierdzić istnienie konkurencyjnego rynku, na którym są one oferowane i świadczone także przez inne 

podmioty. 

Podsumowując należy stwierdzić, że działalność podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi i 

technologicznymi jest działalnością wykonywaną na rynku, na którym występuje konkurencja. Dlatego 

podmioty te powinny zostać uznane za przedsiębiorców, polegających przepisom o pomocy publicznej. 

 

Jednostki samorządu terytorialnego 

Zakres działalności jednostek samorządu terytorialnego jest określony w Konstytucji RP oraz w ustawach 

ustanawiających poszczególne szczeble samorządu. Znacząca części tej działalności jest związana z 

wykonywaniem różnorakich funkcji państwa, w szczególności funkcji władczych (tzw. sfera imperium). 

Samo pojęcie władczości, sprowadzające się do tego, iż organy państwa posiadają uprawnienie do 

jednostronnego kształtowania zakresu praw i obowiązków innych podmiotów wyklucza możliwość 

konkurowania. Zatem organy państwa, w tym j.s.t., co do zasady nie podlegają przepisom pomocy 

publicznej. 

Jednakże zasada ta nie ma charakteru absolutnego. Państwo bowiem (w tym j.s.t.) w tzw. sferze 

dominium może angażować się w obrót cywilno-prawny jako jego uczestnik równoprawny z innymi 

uczestnikami. W szczególności przepisy prawa stanowią wprost, że jednostki samorządu terytorialnego w 

ramach realizacji swych ustawowych zadań mogą prowadzić działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej działalność taka może być prowadzona nie tylko 

przez samorządowe osoby prawne (spółki komunalne) ale także bezpośrednio w imieniu i na rachunek 

danej j.s.t. (np. w formie zakładu budżetowego). 

Odnosząc powyższe do wspólnotowej definicji przedsiębiorcy należy stwierdzić, że jednostka samorządu 

terytorialnego w zakresie niektórych swych funkcji może być uznana za przedsiębiorcę. Wziąwszy pod 

uwagę, że w świetle prawa wspólnotowego uznanie danego podmiotu za przedsiębiorcę nie jest w żaden 
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sposób uzależnione od jego formy prawnej należy stwierdzić, że przedsiębiorcą w określonych 

przypadkach może być nie tylko zakład budżetowy ale nawet sam organ jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Na poparcie powyższego rozumowania można przytoczyć stanowisko KE wyrażone w decyzji w sprawie N 

293/2008: 

„nawet jeśli większość działalności podmiotu ma charakter niegospodarczy i dlatego podmiot ten jako 

całość nie jest traktowany jako przedsiębiorca, to może już być uznany za przedsiębiorcę w odniesieniu 

do pewnych funkcji, jeśli mają one charakter gospodarczy. Taka sytuacja ma miejsce zwykle gdy 

państwo bezpośrednio angażuje się w działalność gospodarczą. Ze swej natury państwo jako całość nie 

jest przedsiębiorstwem, ale jeśli bezpośrednio (tzn. nie przez spółkę mającą osobowość prawną, której 

/państwo/ jest właścicielem) angażuje się w działalność gospodarczą, to w zakresie tej funkcji jest 

uważane za przedsiębiorstwo.” 

Jak widać, możliwa jest sytuacja, w której jednostka samorządu terytorialnego otrzymująca 

dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WSL będzie w tym zakresie uznawana za przedsiębiorcę. 

Zależy to wyłącznie od specyfiki projektu realizowanego przez j.s.t. Jeżeli np. projekt będzie polegał na 

utworzeniu parku przemysłowego, którym dana j.s.t. będzie sama zarządzała (np. w formie 

organizacyjnej zakładu budżetowego), to wówczas ta j.s.t. będzie traktowana jako przedsiębiorca i 

wobec tego będzie podlegała przepisom adresowanym do beneficjentów pomocy publicznej. 

 

Szkoły wyższe 

Przedmiot działalności szkół wyższych (uczelni) określa art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym. Należą doń: 

1) kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej; 

2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad 

demokracji i poszanowanie praw człowieka; 

3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych; 

4) kształcenie i promowanie kadr naukowych; 
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5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez 

gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; 

6) kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy; 

7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; 

8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 

Podstawowymi sferami działalności szkół wyższych jest sfera edukacyjna oraz sfera prac badawczych i 

rozwojowych. Jeżeli chodzi o sferę edukacyjną to orzecznictwo ETS wprowadziło tu następujące 

rozróżnienie: 

 w myśl orzeczenia w sprawie C263/86, Humble and Edel działalność edukacyjna w ramach 

systemu szkolnictwa wyższego, finansowana co do zasady ze środków publicznych nie stanowi 

działalności gospodarczej – zatem uczelnia w zakresie tej działalności nie będzie uznawana za 

przedsiębiorcę, 

 zgodnie z orzeczeniem w sprawie w sprawie C 109/92, Wirth / Landeshauptstadt Hannover 

studia oferowane w celu osiągnięcia zysku, które są finansowane ze środków prywatnych, w 

szczególności z opłat wnoszonych przez studentów lub ich rodziców, stanowią usługi w 

rozumieniu Traktatu, oferowanie takich studiów stanowi zatem działalnością gospodarczą a 

podmiot je oferujący będzie uważany za przedsiębiorcę. 

Przenosząc powyższe rozstrzygnięcia na grunt praktyki polskiej można stwierdzić, że oferowanie przez 

uczelnie publiczne bezpłatnych studiów dziennych nie stanowi działalności gospodarczej. Działalnością 

gospodarczą jest natomiast oferowanie odpłatnych studiów dziennych przez uczelnie niepubliczne, a 

także odpłatne oferowanie wszelkich innych form kształcenia (w szczególności studiów zaocznych, 

wieczorowych, podyplomowych) przez oba typy uczelni – które w tym zakresie będą uznawane za 

przedsiębiorców. 

Kwestię uznawania uczelni za przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nie działalności badawczej 

omówiono poniżej. 

 



 

 

  

   19 

 2010-11-10   

 

 

 

 

  

 

Ekspertyza dotycząca pomocy publicznej – działanie 1.3. RPO WSL 

 

  

 

Jednostki naukowe (w tym jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe) 

Pojęcie jednostki naukowej zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki1. W myśl tej definicji jednostkami naukowymi są podmioty prowadzące w 

sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, w tym: 

 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, 

 jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

 instytuty badawcze, 

 międzynarodowe instytuty naukowe, 

 Polska Akademia Umiejętności, 

 przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, 

 inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP. 

Zagadnienie uznawania jednostek prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe za przedsiębiorców 

zostało omówione w dokumencie Komisji Europejskiej - Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy 

państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2006/C 323/01). W myśl tego dokumentu 

sklasyfikowanie organizacji badawczej jako przedsiębiorcy nie zależy od jej statusu prawnego 

(ustanowienia na mocy prawa publicznego lub prywatnego) ani charakteru ekonomicznego (tzn. 

nastawienia lub nienastawienia na zysk). Elementem decydującym o zakwalifikowaniu danej organizacji 

jako przedsiębiorstwa jest to, czy organizacja badawcza prowadzi działalność gospodarczą polegającą na 

oferowaniu towarów i/lub usług na określonym rynku. 

Komisja Europejska stwierdza przy tym, że zasadnicza działalność organizacji badawczych polegająca 

m.in. na prowadzeniu niezależnej działalności B+R mającej na celu powiększanie zasobów wiedzy i 

lepsze zrozumienie oraz upowszechnianie wyników badań nie ma charakteru działalności gospodarczej. 

Dotyczy to również działalności dotyczącej transferu technologii (udzielanie licencji, tworzenie firm typu 

spin-off lub inne formy zarządzania wiedzą stworzone przez organizację badawczą), jeśli działalność taka 

odbywa się wewnątrz organizacji badawczej i cały pochodzący z niej dochód jest reinwestowany w 

zasadniczą działalność organizacji badawczych. 

                                                
1
 Uszczegółowienie RPO WSL zawiera w tym zakresie nieaktualne odesłanie do poprzedniej ustawy, uchwalonej w 2004 r.  
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Działalnością gospodarczą jest natomiast realizacja badań kontraktowych (tzn. badań prowadzonych na 

zlecenie) oraz świadczenie innych usług na rzecz przedsiębiorstw, jak chociażby usług wynajmu 

infrastruktury. Zatem jednostka naukowa świadcząca takie usługi będzie w tym zakresie uznana za 

przedsiębiorcę i będzie podlegała przepisom pomocy publicznej. 

 

Prywatne i publiczne jednostki badawczo – rozwojowe 

Pojęcie jednostki badawczo-rozwojowej było stosowane w odniesieniu do podmiotów działających na 

podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. Ustawa ta przestała 

obowiązywać z dniem 1 października 2010 r. i z tym dniem dotychczasowe jednostki badawczo-

rozwojowe stały się instytutami badawczymi. Zasady ich funkcjonowania reguluje ustawa z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. W myśl jej przepisów instytutem badawczym może być 

jedynie państwowa jednostka organizacyjna2. Do ustawowych zadań instytutów badawczych należy 

prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na ich wdrożenie w praktyce. 

Podmiot posiadający status instytutu badawczego jest jednocześnie jednostką naukową w rozumieniu 

przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki. Dlatego też do kwestii uznania instytutu badawczego 

za przedsiębiorcę odnoszą się przedstawione powyżej rozważania dotyczące jednostek naukowych. 

 

Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo – rozwojowego 

Zagadnienie nadawania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego reguluje rozdział 4 

ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej3. Jednym z 

warunków posiadania takiego statusu jest osiąganie określonego poziomu przychodów ze sprzedaży 

usług badawczo-rozwojowych. 

Jak widać warunkiem sine qua non posiadania statusu CBR jest prowadzenie działalności polegającej na 

oferowaniu i realizacji prac badawczych i rozwojowych na zlecenie. Jak wspomniano wyżej, KE uznaje 

                                                
2
 nie jest zatem możliwe istnienie prywatnych instytutów badawczych; podmioty prywatne prowadzące taką działalność mogą 

natomiast ubiegać się o status centrum badawczo-rozwojowego 

3
 Uszczegółowienie RPO WSL zawiera w tym zakresie nieaktualne odesłanie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych 

formach wspierania działalności innowacyjnej, która już nie obowiązuje 
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taką aktywność za działalność gospodarczą. Zatem podmiot posiadający na gruncie prawa polskiego 

status CBR będzie z definicji przedsiębiorcą w rozumieniu wspólnotowego prawa o pomocy publicznej. 

 

Instytucje otoczenia biznesu 

Pojęcie instytucji otoczenia biznesu (IOB) zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji 

otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych4. W myśl tej definicji instytucją 

otoczenia biznesu jest przedsiębiorca (w rozumieniu prawa wspólnotowego), bez względu na formę 

prawną, który: 

 nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe oraz 

 prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. 

Jak widać IOB jest z definicji przedsiębiorcą w rozumieniu wspólnotowego prawa o pomocy publicznej. 

 

Organizacje pozarządowe 

Definicja organizacji pozarządowej jest zawarta w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tą definicją organizacjami pozarządowymi są osoby 

prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które: 

 nie są jednostkami sektora finansów publicznych, oraz 

 nie działają w celu osiągnięcia zysku. 

Ustawa wskazuje, że organizacja pozarządowa może działać przykładowo w formie prawnej fundacji lub 

stowarzyszenia. Organizacje pozarządowe mogą jednak działać również we wszelkich prawnie 

dopuszczalnych formach organizacyjno-prawnych (jak np. izba gospodarcza czy spółka handlowa mająca 

w statucie postanowienie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku). 

Jak widać organizacja pozarządowa może zajmować się dowolną prawnie dopuszczalną działalnością. 

Jedyny wyróżnik organizacji pozarządowej polega na tym, iż jej działalność nie jest prowadzona w celu 

osiągnięcia zysku. Biorąc pod uwagę wskazaną już wyżej okoliczność, że na gruncie wspólnotowego 

                                                
4
 ta sama definicja została przytoczona w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WSL 
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prawa o pomocy publicznej podmiot może być uznany za przedsiębiorcę niezależnie od tego, czy 

prowadzi on działalność w celu osiągnięcia zysku czy też w dowolnym innym celu (orzeczenie ETS w 

sprawie Albany C-67/96) należy stwierdzić, że organizacja pozarządowa jest przedsiębiorcą jeśli prowadzi 

działalność polegającą na oferowaniu towarów i/lub usług na określonym rynku. 

 

Pozostali beneficjenci działania 1.3. 

W myśl Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007 – 2013 beneficjentami dofinansowania udzielanego w ramach działania 1.3 mogą być, poza 

omówionymi wyżej podmiotami, również: 

 porozumienia tych podmiotów, reprezentowane przez lidera, 

 podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie 

publiczno – prywatnym. 

W pierwszym z powyższych przypadków ustalenie ewentualnego statusu przedsiębiorcy powinno 

dotyczyć każdego z uczestników porozumienia z osobna, w oparciu o przedstawioną wyżej analizę 

dotyczącą poszczególnych kategorii beneficjentów. 

W drugim przypadku należy zauważyć, iż w myśl ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 

publiczno-prywatnym przedmiotem takiego partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na 

podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Przedsięwzięcie może 

zaś polegać na: 

 budowie lub remoncie obiektu budowlanego, 

 świadczeniu usług, 

 wykonaniu dzieła, w szczególności wyposażeniu składnika majątkowego w urządzenia 

podwyższające jego wartość lub użyteczność, 

 innym świadczeniu 

- połączonym z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do 

realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany. 

Ustawa o ppp stwierdza wprost, że wyboru partnera prywatnego dokonuje się poprzez porównanie ofert, 

przy czym najkorzystniejsza jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i 
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innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia. Jak widać ustawa ta wręcz wymaga, aby partner 

prywatny dokonał czynności (odpłatnego) zaoferowania towarów i/lub usług. Zatem partner prywatny 

będzie uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu wspólnotowego prawa o pomocy publicznej. 

 

Konkluzja 

Każdy podmiot należący do kręgu potencjalnych beneficjentów działania 1.3 wskazanego w 

Szczegółowym opisie priorytetów może być uznany za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa 

wspólnotowego. W przypadku niektórych grup beneficjentów przynależność danego podmiotu do tej 

grupy automatycznie wiąże się z uznaniem go za przedsiębiorcę. Dotyczy to: 

 podmiotów zarządzających parkami przemysłowymi i technologicznymi, 

 przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo – rozwojowego, 

 instytucji otoczenia biznesu, 

 podmiotów działających w oparciu o umowę/porozumienie zgodne z zapisami ustawy 

o partnerstwie publiczno – prywatnym.  

Natomiast w przypadku pozostałych grup beneficjentów uznanie danego podmiotu za przedsiębiorcę 

będzie uzależnione od tego, jakiego konkretnie zakresu działalności tego podmiotu dotyczy wsparcie 

udzielane w ramach działania 1.3. Jeżeli zakres ten jest objęty wspólnotową definicją działalności 

gospodarczej, tj. polega na oferowaniu towarów lub usług na określonym rynku, to wówczas 

beneficjenta należy uznać za przedsiębiorcę, niezależnie od jego formy prawnej oraz niezależnie od tego, 

czy projekt jest realizowany w celu zarobkowym, czy też nie. 

 

4.2. Występowanie pozostałych przesłanek pomocy publicznej przy udzielaniu 

dofinansowania w ramach działania 1.3. 

 

Wsparcie udzielane przez państwo lub ze środków państwowych 

Dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WSL jest udzielane przez Instytucje Zarządzającą, którą to 

rolę pełni Zarząd Województwa Śląskiego. Jest to organ samorządu terytorialnego, wchodzący w skład 

szeroko pojętego aparatu państwowego. Ponadto, w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
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o finansach publicznych środki przeznaczane na udzielenie tego dofinansowania, w szczególności te 

pochodzące z EFRR, stanowią środki publiczne. Zatem omawiana przesłanka wystąpienia pomocy 

publicznej jest spełniona. 

 

Selektywny charakter wsparcia 

Szczegółowy opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013 określa zamknięty krąg potencjalnych beneficjentów wsparcia udzielanego w ramach 

działania 1.3. Co więcej, zgodnie z postanowieniami Szczegółowego opisu priorytetów wsparcie jest 

udzielane w drodze procedury konkursowej. Postanowienia te oznaczają, że dofinansowanie nie jest 

dostępne dla każdego zainteresowanego podmiotu. Przeciwnie - otrzymają je jedynie podmioty 

przynależące do z góry wskazanego kręgu potencjalnych adresatów, wyłonieni (wyselekcjonowani) w 

trakcie procedury oceny wniosków o dofinansowanie. Jak widać omawiana przesłanka wystąpienia 

pomocy publicznej jest spełniona. 

 

Przysporzenie na warunkach korzystniejszych, niż dostępne na rynku 

Pod pojęciem przysporzenia należy rozumieć dowolną korzyść ekonomiczną. Nie należy tego pojęcia 

mylić z pojęciem przychodu (ani tym bardziej z pojęciem zysku). Dany podmiot może osiągnąć przychód 

ale nie mieć z tego tytułu korzyści ekonomicznej. Przykładowo – gdyby beneficjent PO KL przedstawił 

projekt w ramach którego jedynymi wydatkami kwalifikowanymi byłyby świadczenia pieniężne dla 

odbiorców ostatecznych (np. subsydia dla osób zakładających firmy) to wówczas beneficjent ten mimo 

otrzymania dotacji na ten projekt ze środków programu operacyjnego (a więc mimo osiągnięcia 

przychodu) nie uzyskałby żadnej korzyści ekonomicznej. Z drugiej strony przedsiębiorca korzystający z 

publicznego poręczenia zaciągniętego przezeń kredytu nie osiąga z tego tytułu żadnego przychodu, a 

jednak uzyskuje korzyść ekonomiczną polegającą na poprawie jego zdolności kredytowej. 

Komisja Europejska we Wspólnotowych zasadach ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność 

badawczą, rozwojową i innowacyjną stwierdza, co następuje: 

Jeśli (…) organizacja badawcza lub inny niekomercyjny pośrednik w dziedzinie innowacji jest w stanie 

wykazać, że całość otrzymanych środków z kasy państwowej na świadczenie określonych usług została 
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przekazana odbiorcy końcowemu, a pośrednik nie uzyskał żadnej korzyści, wtedy organizacja-pośrednik 

może nie być uznana za odbiorcę pomocy państwa. 

Jak widać wspólnotowe regulacje dotyczące problematyki występowania pomocy publicznej w projektach 

analogicznych do tych finansowanych w ramach działania 1.3 RPO WSL przewidują explicite możliwość 

takiego ustrukturyzowania projektu, aby podmiot działający na rzecz innowacyjności (organizacja - 

pośrednik) nie był biorcą pomocy publicznej mimo otrzymania na swą działalność finansowania ze 

środków państwowych. Wymaga to wykazania, że: 

 otrzymane środki zostały w całości przekazane końcowym odbiorcom pomocy (podmiotom 

korzystającym z usług pośrednika); „przekazanie” środków nie musi tu być rozumiane dosłownie, 

omawiany warunek będzie spełniony również wtedy, gdy np. pośrednik wydatkował je na 

pokrycie kosztów usług świadczonych odbiorcom końcowym, 

 pośrednik nie uzyskał żadnej korzyści. 

Drugi z powyższych warunków wymaga pewnego komentarza. Otóż dosyć szeroko rozpowszechniony 

jest pogląd, że „transfer” korzyści na szczebel odbiorców końcowych polega na udzieleniu tym odbiorcom 

przez pośrednika pomocy publicznej o wartości co najmniej równej wartości finansowania publicznego 

otrzymanego przez pośrednika. Pogląd ten jest nieprawidłowy. Wynika to z faktu, że wartość pomocy 

publicznej udzielanej przez pośrednika oblicza się w odniesieniu do rynkowych cen usług świadczonych 

przezeń odbiorcom końcowym, a nie w odniesieniu do faktycznie poniesionych przezeń kosztów 

wytworzenia tych usług. Jeżeli np. koszt wytworzenia danej usługi przez IOB wynosi 1000 zł i jest w 

całości pokrywany ze środków publicznych przekazywanych IOB, rynkowa cena tej usługi wynosi 1200 zł, 

a IOB sprzedaje tę usługę odbiorcy końcowemu w cenie 200 zł, to wówczas: 

 wartość środków publicznych otrzymanych przez IOB na realizację usługi wynosi 1000 zł, 

 wartość pomocy publicznej udzielonej przez IOB odbiorcy końcowemu jest równa różnicy 

między ceną rynkową usługi (1200 zł) a ceną faktycznie pobieraną przez IOB (200 zł) czyli 

wynosi 1000 zł, 

 wartość pomocy publicznej udzielonej przez IOB jest zatem równa wartości otrzymanych 

przezeń środków publicznych, a jednocześnie 
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 IOB osiąga na realizacji usługi zysk w wysokości stanowiącej różnicę między przychodami (1000 

zł ze środków publicznych i 200 zł od odbiorcy usługi) a poniesionymi kosztami (1000 zł), czyli w 

wysokości 200 zł. 

Jak widać na tym prostym przykładzie, udzielenie odbiorcy końcowemu przez IOB pomocy publicznej o 

wartości równej kwocie otrzymanego finansowania publicznego nie wyklucza powstania po stronie IOB 

korzyści ekonomicznej. 

Właściwy mechanizm rozliczeń eliminujący możliwość powstania korzyści ekonomicznej po stronie IOB 

otrzymującej finansowanie w ramach działania 1.3 RPO WSL, a przez to wykluczający otrzymanie przez 

IOB pomocy publicznej, zostanie omówiony w dalszej części niniejszej ekspertyzy. 

 

Zakłócenie konkurencji 

Zagadnienie zakłócenia konkurencji jako efektu otrzymania przez beneficjenta działania 1.3 

dofinansowania ze środków RPO WSL jest w istocie tożsame z omówionym już wyżej problemem 

traktowania tych beneficjentów jako przedsiębiorców. Jak wskazano w tamtej części ekspertyzy, istota 

uznania danego podmiotu za przedsiębiorcę na gruncie prawa o pomocy publicznej sprowadza się do 

oceny, czy podmiot ten oferuje towary lub usługi na rynku, na którym występuje konkurencja ze strony 

innych podmiotów. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, to wówczas fakt, że beneficjent 

działania 1.3 będzie wykonywał swą działalność korzystając ze wsparcia publicznego udzielonego mu na 

warunkach lepszych niż rynkowe spowoduje automatycznie poprawę jego pozycji konkurencyjnej w 

stosunku do podmiotów, które oferują takie same usługi, lecz nie korzystają z analogicznego wsparcia. 

Innymi słowy, jeśli spełniona będzie przesłanka uznana danego podmiotu za przedsiębiorcę, to 

równocześnie będzie spełniona przesłanka, że wsparcie udzielone mu w ramach działania 1.3. powoduje 

zakłócenie konkurencji. 

Zagadnienie to zostanie szczegółowo przeanalizowane w dalszej części ekspertyzy, w odniesieniu do 

poszczególnych typów projektów występujących w działaniu 1.3 RPO WSL. 
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Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE 

Analizując zagadnienie wpływu udzielanego wsparcia na wymianę handlową między państwami 

członkowskimi UE należy przede wszystkim zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem ETS nie jest istotne, 

czy przedsiębiorca oferuje swoje usługi lub towary wyłącznie na rynku krajowym, czy też w innych 

państwach – wystarczy, że beneficjent prowadzi działalność w sektorze, w którym występuje wymiana 

handlowa miedzy państwami członkowskimi UE5. Pomoc udzielona określonemu przedsiębiorcy (bądź 

grupie przedsiębiorców), prowadzącemu działalność na rynku krajowym, wzmacnia bowiem jego pozycję 

wobec konkurentów i tym samym utrudnia wejście na rynek przedsiębiorców z innych państw. 

Domniemanie wpływu wsparcia na wymianę handlową można obalić w odniesieniu do konkretnego 

przedsięwzięcia. Przykładowo w przypadku projektów infrastrukturalnych w komunikacie Komisji w 

sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa (Dz. Urz. UE C 136 

z 16.06.2009), KE wskazała (powołując się na wydane wcześniej decyzje6), iż wykazanie, że dany środek 

nie ma wpływu na wewnątrzwspólnotową wymianę handlową, wymaga przede wszystkim wykazania 

przez państwo członkowskie, że:  

1) pomoc nie prowadzi do przyciągania inwestycji do danego regionu,  

2) towary wytwarzane/usługi świadczone przez beneficjenta mają charakter lokalny lub ich atrakcyjność 

jest ograniczona do określonego obszaru geograficznego,  

3) wpływ na konsumentów z sąsiednich państw członkowskich jest jedynie marginalny, a także że  

4) udział rynkowy beneficjenta jest minimalny bez względu na zastosowaną definicję rynku właściwego 

oraz że beneficjent nie należy do większej grupy przedsiębiorstw. 

W przypadku projektów otrzymujących dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WSL co do zasady 

trudno byłoby dowodzić braku ich wpływu na wymianę handlową miedzy krajami członkowskimi UE. 

Wynika to zarówno z istoty samych projektów, które z założenia powinny mieć ponadlokalne 

                                                
5
 Vademecum Community Rules On State Aid 01.09.2003, źródło (strona internetowa Komisji Europejskiej):  

http://www.europa.eu.int/comm/index_en.htm -  
6 N 258/2000 (Niemcy, Basen wypoczynkowy w Dorsten), N 486/2002 (Szwecja, Pomoc na rzecz Sali kongresowej w Visby);  

N 610/2001 (Niemcy, Program rozwoju infrastruktury turystycznej Baden-Württemberg); N 377/2007 (Królestwo Niderlandów 

Wsparcie dla Bataviawerf – Rekonstrukcja statku z XVII wieku). 
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oddziaływanie, jak i ze specyfiki regionu śląskiego, który jest położony przy granicy państwowej, zaś jego 

potencjał gospodarczy jest istotny w skali całej Unii Europejskiej. Jeżeli jednak w ramach tego działania 

zostałby złożony projekt o wybitnie lokalnym charakterze, to można by w odniesieniu do niego podjąć 

próbę przeprowadzenia zindywidualizowanego dowodu o braku wpływu na wymianę handlową między 

krajami członkowskim. W szczególności należałoby wówczas wykazać, że działalność beneficjenta nie 

prowadzi do przyciągania inwestycji (a takie przyciąganie ma z pewnością miejsce np. w przypadku 

projektów realizowanych przez parki przemysłowe lub technologiczne), a sam beneficjent działa 

wyłącznie na rynku lokalnym. 
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5. Występowanie pomocy publicznej (na poziomie pierwszym) w poszczególnych typach 

projektów. 

 

Analiza przeprowadzona w rozdz. 4 wykazała, że w przypadku udzielania dofinansowania ze środków 

RPO WSL – działanie 1.3 zawsze spełnione są następujące przesłanki wystąpienia pomocy publicznej: 

 wsparcie jest udzielane ze środków państwowych, 

 wsparcie ma charakter selektywny. 

Wskazano również, że na ogólnym poziomie analizy nie sposób wykluczyć wystąpienia wpływu 

udzielonego wsparcia na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE, można jedynie w 

szczególnych wypadkach usiłować wykazać brak takiego wpływu w odniesieniu do konkretnego projektu. 

Pozostałe dwie przesłanki wystąpienia pomocy publicznej to: faktyczne lub potencjalne zakłócenie 

konkurencji wskutek udzielonego wsparcia oraz występowanie korzyści ekonomicznej po stronie 

beneficjenta. W niniejszym rozdziale zostanie przeanalizowane występowanie tych dwóch przesłanek w 

poszczególnych typach projektów objętych działaniem 1.3 RPO WSL. 

 

5.1. Zakłócenie konkurencji. 

 

Typ projektu 1 - Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont 

infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, 

technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących 

usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. 

 

Charakterystyczne cechy tego typu projektów są następujące: 

 projekty mają charakter inwestycyjny, 

 inwestycje służą rozwojowi parków przemysłowo-technologicznych, technologicznych oraz 

centrów transferu technologii. 
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Jak już wspomniano wyżej, podstawowa funkcja parków przemysłowych i technologicznych polega na 

udostępnianiu przedsiębiorcom na korzystnych warunkach nieruchomości na cele prowadzenia 

działalności gospodarczej; zatem same parki przemysłowe i technologiczne wykonują działalność 

gospodarczą w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji. Jeżeli natomiast chodzi o zakres 

działalności centrów transferu technologii, to w myśl raportu7 „Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w 

Polsce” opublikowanego w lipcu 2009 r. przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacyjność i 

Przedsiębiorczości (SOOIiP) pod tą nazwą kryje się zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych 

na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia 

transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Do 

podstawowych celów działalności centrów należy zaliczyć: 

– waloryzację potencjału naukowo-innowacyjnego w regionie, tworzenie baz danych i rozwijanie sieci 

kontaktów między światem nauki i gospodarki; 

– opracowywanie studiów przedinwestycyjnych, obejmujących rozpoznanie zalet nowych produktów i 

technologii oraz porównanie ich ze znajdującymi się na rynku substytutami, ocenę wielkości 

potencjalnego rynku, oszacowanie kosztów produkcji i dystrybucji oraz niezbędnych nakładów 

inwestycyjnych; 

– identyfikację potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych (audyt technologiczny); 

– popularyzację, promocję i rozwój przedsiębiorczości technologicznej. 

Bieżąca działalność CTT funkcjonujących w Polsce jest skoncentrowana na szkoleniach i doradztwie dla 

MSP. W szczególności w ostatnim okresie dynamicznie rozwijane są działania dotyczące informacji 

europejskiej i przygotowywania wniosków dotacyjnych dla firm i instytucji naukowych. Oferta doradztwa 

obejmuje takie obszary jak: 

- dostęp do środków z funduszy europejskich, 

- przedsiębiorczość i tworzenie firmy, 

- opracowanie biznesplanów, 

- wdrażanie nowych produktów i usług, 

                                                
7
 Raport dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjność i Przedsiębiorczości. 
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- ochronę własności intelektualnej, 

- pośrednictwo kooperacyjne, 

- handel zagraniczny i współpraca międzynarodowa, 

- analizę rynku i marketing, 

- zarządzanie jakością. 

Z kolei Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007 – 2013 wskazuję, że CTT powinny świadczyć usługi w zakresie: oprogramowania, 

multimediów, marketingu, audytu i usług księgowych, doradztwa prawnego, usług technicznych, 

wspólnych działań z MSP na rzecz innowacji, tworzenia systemów wymiany doświadczeń i najlepszych 

praktyk służących jako inspiracja dla innych, rozwiązywania wspólnych problemów badawczych, 

tworzenia sieci podwykonawców. 

Jak widać oferta CTT nie odbiega swym zakresem od oferty usług doradczych i szkoleniowych 

oferowanych na rynku przez podmioty komercyjne - tyle tylko, że jest adresowana do 

wyselekcjonowanej grupy docelowej a mianowicie przedsiębiorstw (głównie MSP) silnie zorientowanych 

proinnowacyjnie. 

Należy zatem stwierdzić, że projekty należące do typu 1 polegają na nabyciu lub wytworzeniu środków 

trwałych służących prowadzeniu działalności polegającej na oferowaniu towarów lub usług na rynku. 

Dofinansowanie realizacji takiego projektu środkami RPO WSL wzmocni pozycję konkurencyjną 

beneficjenta względem innych uczestników rynku, a zatem będzie stanowiło pomoc publiczną, chyba że 

beneficjent nie osiągnie z tytułu dofinansowania korzyści ekonomicznej. 
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Typ projektu 2 - Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont 

infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi 

dla gospodarki, w tym wchodzących w skład CZT i CD8 nieposiadających osobowości prawnej. 

 

Projekty te mają charakter inwestycyjny, przy czym inwestycje obejmują nabycie lub wytworzenie 

środków trwałych służących realizacji prac badawczych i rozwojowych w ramach świadczenia usług dla 

gospodarki. 

Jak wskazywano wyżej, prowadzenie niezależnej działalności B+R mającej na celu powiększanie zasobów 

wiedzy i lepsze zrozumienie oraz upowszechnianie wyników badań nie jest uznawane za działalność 

gospodarczą. Działalnością gospodarczą (czyli działalnością polegającą na oferowaniu towarów lub usług 

na rynku) jest natomiast realizacja badań kontraktowych, tzn. badań prowadzonych na zlecenie. 

Z opisu omawianego typu projektu zawartego w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynika, że jednym z warunków 

uznania takiego projektu za kwalifikowalny jest fakt świadczenia przez beneficjenta usług dla gospodarki. 

Wprawdzie Szczegółowy opis priorytetów… nie wskazuje, o jakie konkretnie usługi chodzi, lecz wydaje 

się logiczne przyjęcie założenia, że mają to być usługi badawcze realizowane na zlecenie przedsiębiorców 

i innych podmiotów. 

                                                
8
 Zgodnie z definicjami zawartymi w Szczegółowym opisie priorytetów RPO WSL: Centrum Doskonałości (CD) - to jednostka 

naukowa lub jej wyodrębniona organizacyjnie część, prowadząca w sposób ciągły badania naukowe i współpracę 

międzynarodową, w szczególności w ramach programów UE, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za szczególnie ważne 

dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa. Za Centra Doskonałości uznaje się jednostki 

wyselekcjonowane, reprezentujące najwyższy poziom naukowy i techniczny, skupiające zespoły naukowców o wybitnych 

osiągnięciach badawczych, posiadające odpowiednie zaplecze techniczne. z założenia CD powinny być organizacyjnie niezależne, 

ale jednocześnie ich podstawę musi stanowić uznana jednostka badawcza (może to być np. placówka PAN, uczelnia wyższa lub 

jednostka badawczo-rozwojowa). Centrum Zaawansowanych Technologii (CZT) - jest to konsorcjum naukowe składające się z 

jednostek naukowych prowadzących badania o uznanym poziomie światowym oraz innych podmiotów działających na rzecz 

badań, prac rozwojowych oraz wdrożeń, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie (badania naukowe, prace 

rozwojowe), a także działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych badań lub prac. CZT prowadzi działalność o 

charakterze interdyscyplinarnym, służącą opracowaniu, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych z dziedzinami 

nauki, uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa. 



 

 

  

   33 

 2010-11-10   

 

 

 

 

  

 

Ekspertyza dotycząca pomocy publicznej – działanie 1.3. RPO WSL 

 

  

 

Z tego wynika, że bezpośrednim warunkiem udzielenia dofinansowania na projekt tego typu, 

ustanowionym w Szczegółowym opisie priorytetów…, jest prowadzenie przez beneficjenta działalności 

polegającej na oferowaniu towarów lub usług na rynku. Dofinansowanie realizacji takiego projektu 

środkami RPO WSL wzmocni pozycję konkurencyjną beneficjenta względem innych uczestników rynku, a 

zatem będzie stanowiło pomoc publiczną, chyba że beneficjent nie osiągnie z tytułu dofinansowania 

korzyści ekonomicznej. 

 

Typ projektu 3 - Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, 

w tym związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym 

a przedsiębiorcami 

 

Projekty należące do tego typu nie mają charakteru inwestycyjnego. W wyniku realizacji projektu nie 

ulegną zatem powiększeniu zasoby materialne beneficjenta, jednakże – dzięki pozyskaniu zewnętrznego 

doradztwa - powiększeniu ulegnie zdolność beneficjenta do generowania lub wdrażania innowacji albo do 

dokonywania transferu technologii. Szczegółowy opis priorytetów… dodatkowo wyjaśnia, że: 

 przez transfer technologii należy rozumieć przekazanie informacji niezbędnych, aby jeden 

podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Informacja ta występuje pod dwoma 

postaciami – o naturze technicznej (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz procedur 

(m.in. prawnych, umowy o zachowaniu poufności, patenty, licencje); 

 przez sieci współpracy – należy rozumieć platformy stymulujące kontakt i wymianę informacji, 

umożliwiające transfer technologii z uczelni do przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie innowacji do 

firm. 

W omawianym typie projektu mogą w istocie wystąpić dwie sytuacje: 

a) beneficjentem projektu jest jednostka naukowa lub inna organizacja badawcza a sam projekt służy 

zwiększeniu zdolności tej organizacji do transferu technologii powstających w tej organizacji, lub 

b) beneficjentem projektu jest podmiot, który sam nie wytwarza technologii, a jedynie pośredniczy w 

kontaktach między jej wytwórcami (organizacjami badawczymi) a odbiorcami (przedsiębiorcami). 
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Rozróżnienie to ma zasadnicze znaczenie w świetle postanowień Wspólnotowych zasad ramowych 

dotyczących pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2006/C 323/01), gdzie 

stwierdzono co następuje: 

 Komisja jest zdania, że działalność dotycząca transferu technologii (udzielanie licencji, tworzenie 

firm typu spin-off lub inne formy zarządzania wiedzą stworzoną przez organizację badawczą) ma 

charakter niegospodarczy, jeśli odbywa się wewnątrz organizacji badawczej i cały pochodzący z 

niej dochód jest reinwestowany w zasadniczą działalność organizacji badawczej9, 

 jeżeli organizacje badawcze lub inni działający na zasadach niekomercyjnych pośrednicy w 

dziedzinie innowacji (na przykład centra technologii, inkubatory, izby handlowe) podejmują 

działalność gospodarczą taką jak na przykład (…) świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw lub 

realizacja badań kontraktowych, powinno się to odbywać na normalnych zasadach rynkowych, a 

finansowanie tej działalności gospodarczej będzie się na ogół wiązało z udzieleniem pomocy 

państwa. 

 

Jak widać, dofinansowanie realizacji projektu polegającego na wzmocnieniu zdolności organizacji 

badawczej do dokonywania transferu technologii wytwarzanej w tej organizacji w ramach działalności 

własnej nie będzie stanowiło pomocy publicznej. 

 

Przykład 1: jednostka naukowa otrzymuje w ramach działania 1.3 RPO WSL dofinansowanie na projekt 

polegający na pozyskaniu usług doradczych dotyczących stworzenia systemu wyszukiwania 

przedsiębiorstw potencjalnie zainteresowanych praktycznym wdrożeniem wyników własnych prac B+R 

tej jednostki. Dofinansowanie to nie stanowi pomocy publicznej. 

 

                                                
9
 Przytoczono tu prawidłowe brzmienie tego postanowienia, za oryginalną wersją językową tekstu (wersja w języku angielskim). 

Oficjalny tekst tego dokumentu w języku polskim, opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, zawiera błędy w tłumaczeniu (co 

zresztą zdarza się niestety dosyć często)  
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Inaczej będzie w przypadku projektu służącego wzmacnianiu potencjału jednostki naukowej do realizacji 

prac B+R wykonywanych na zlecenie przedsiębiorców. Przyjmuje się bowiem, że taka działalność stanowi 

oferowanie usług na konkurencyjnym rynku. 

 

Przykład 2: instytut badawczy realizuje projekt polegający na pozyskaniu usług doradczych z zakresu 

tworzenia i marketingu oferty świadczenia przez ten instytut usług badawczych. Dofinansowanie 

realizacji takiego projektu środkami RPO WSL będzie stanowiło pomoc publiczną (chyba że beneficjent 

nie osiągnie z tytułu dofinansowania korzyści ekonomicznej). 

 

Za działalność gospodarczą wykonywaną w warunkach konkurencji uważa się też oferowanie usług z 

zakresu transferu technologii (np. usług audytu technologicznego, usług pośrednictwa w transferze 

technologii miedzy organizacją badawczą a przedsiębiorcą). 

 

Przykład 3: instytucja otoczenia biznesu realizuje projekt polegający na pozyskaniu usług doradczych, 

którego celem jest wprowadzeniem do oferty IOB nowego produktu, polegającego na poszukiwaniu 

technologii dla przedsiębiorców zainteresowanych unowocześnieniem swoich firm. Dofinansowanie 

realizacji takiego projektu środkami RPO WSL będzie stanowiło pomoc publiczną (chyba że beneficjent 

nie osiągnie z tytułu dofinansowania korzyści ekonomicznej). 

 

Typ projektu 4 - Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym 

oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii. 

 

Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013 nie konkretyzuje, jaki ma być charakter projektów należących do tego typu. Wydaje się 

jednak, że w ramach tych projektów będą ponoszone przede wszystkim różnego rodzaju wydatki bieżące 

związane z tworzeniem sieci IOB lub uczestnictwem w niej; nie są jednak wykluczone nakłady 

inwestycyjne, jak chociażby zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. 
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Dla oceny, czy publiczne dofinansowanie takiego projektu może spowodować naruszenie konkurencji, 

należy przede wszystkim określić charakter działalności prowadzonej przez beneficjentów 

dofinansowania. Uzasadnione jest przyjęcie założenia, że dla danej instytucji otoczenia biznesu  

przynależność do sieci IOB nie jest celem samym w sobie. Instytucja otoczenia biznesu decyduje się 

natomiast przystąpić do sieci IOB (lub zainicjować utworzenie takiej sieci) po to, aby dzięki 

funkcjonowaniu w powiązaniu sieciowym poprawić jakość swojej oferty adresowanej do przedsiębiorców 

lub też wzbogacić ją o nowe produkty. Innymi słowy, przynależność IOB do takiej sieci ma służyć 

poprawie pozycji konkurencyjnej tej instytucji na rynku usług (informacyjnych, doradczych, 

szkoleniowych, etc.) dla przedsiębiorstw. Jak widać dofinansowanie takiego projektu środkami 

publicznymi może spowodować zakłócenie konkurencji na tym rynku. Dofinansowanie projektu środkami 

RPO WSL będzie stanowiło pomoc publiczną, chyba że beneficjent nie osiągnie z tytułu dofinansowania 

korzyści ekonomicznej. 

 

Typ projektu 5 - Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm 

zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska. 

 

Projekty należące do tego typu będą miały przede wszystkim charakter inwestycyjny. Dostosowanie 

laboratoriów będzie bowiem wymagało przede wszystkim zakupu nowej aparatury, a często również 

przeprowadzenia robót budowlanych. 

Dla oceny, czy dofinansowanie takiej inwestycji środkami RPO WSL może spowodować zakłócenie 

konkurencji pierwszoplanowe znaczenie ma kwestia zakresu działalności danego laboratorium. 

Dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej, jeżeli laboratorium będzie wykorzystywane 

wyłącznie do prowadzenia aktywności nie stanowiącej działalności gospodarczej w rozumieniu prawa 

wspólnotowego, czyli do: 

 prowadzenia przez jednostki naukowe własnej działalności B+R, 

 kształcenia studentów przez uczelnie publiczne w ramach bezpłatnych wyższych studiów 

dziennych. 
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Jeśli natomiast laboratorium będzie wykorzystywane do działalności polegającej na oferowaniu usług na 

konkurencyjnym rynku, to wówczas dofinansowanie projektu środkami RPO WSL spowoduje zakłócenie 

konkurencji i będzie stanowiło pomoc publiczną (chyba że beneficjent nie osiągnie z tytułu 

dofinansowania korzyści ekonomicznej). Dotyczy to przede wszystkim wykorzystywania laboratorium do: 

 prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na zlecenie, 

 kształcenia studentów na zasadach odpłatności (np. w ramach studiów zaocznych, 

wieczorowych, podyplomowych). 

 

Typ projektu 6 - Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym. 

 

Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013 definiuje klaster jako geograficzne skupisko powiązanych firm, wyspecjalizowanych 

dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z 

nimi instytucji (np.: uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych, stowarzyszeń handlowych oraz instytucji 

finansujących) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również 

współpracujących. Tak zdefiniowany klaster może otrzymać dofinansowanie z przeznaczeniem na: 

 spotkania informacyjne wewnątrz klastra, 

 doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju klastra, 

 działania promocyjne m.in. poprzez udział w targach, wystawach, spotkaniach branżowych, 

 wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów/usług innowacyjnych. 

Szczegółowy opis priorytetów… precyzuje, że wsparcie w ramach tego typu projektów jest udzielane 

koordynatorowi klastra, przy czym środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w ramach 

wsparcia stają się własnością koordynatora klastra pod warunkiem, że będą udostępnione bezpłatnie 

wszystkim podmiotom funkcjonującym w ramach klastra. 

Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i 

innowacyjną zawierają dosyć obszerne uregulowania dotyczące udzielania pomocy na cele związane z 

założeniem, rozszerzeniem i aktywizacją klastrów innowacyjnych. Przewidują one, że osoba prawna 

prowadząca klaster innowacyjny może otrzymać: 
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a) pomoc inwestycyjną na następujące elementy zaplecza technicznego: 

— obiekty szkoleniowe i centrum badawcze, 

— ogólnodostępna infrastruktura badawcza: laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów, 

— infrastruktura sieci szerokopasmowych. 

b) pomoc operacyjną na koszty osobowe i administracyjne związane z: działaniami marketingowymi 

klastra w celu pozyskania nowych firm do udziału w klastrze, zarządzaniem ogólnodostępnym zapleczem 

technicznym klastra,  organizacją programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania 

procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami klastra. Pomoc taka musi 

mieć charakter tymczasowy. 

Jak widać, Komisja Europejska we Wspólnotowych zasadach ramowych… uznała, że działalność 

wykonywana przez koordynatora klastra stanowi działalność gospodarczą i przez to podlega przepisom 

pomocy publicznej. Zatem udzielenie koordynatorowi klastra dofinansowania w ramach działania 1.3 RPO 

WSL będzie stanowiło dlań pomoc publiczną, chyba że koordynator klastra nie osiągnie z tego tytułu 

żadnej korzyści ekonomicznej. 

 

Podsumowanie 

 

Powyższa analiza wykazała, że udzielenie dofinansowania w ramach działania 1.3 w większości 

przypadków będzie powodowało zakłócenie konkurencji na rynku. Dofinansowanie to będzie zatem 

stanowiło pomoc publiczną dla beneficjenta RPO WSL (pomoc publiczna na poziomie pierwszym), chyba 

że zajdzie jedna z następujących okoliczności: 

 udzielenie dofinansowania nie spowoduje powstania u beneficjenta żadnej korzyści ekonomicznej 

(zagadnienie to zostanie szczegółowo omówione w następnym podrozdziale), lub 

 możliwe będzie udowodnienie, że realizacja projektu nie wywrze żadnego wpływu na wymianę 

handlową między krajami członkowskimi. 

Jedyne wyjątki od powyższego spostrzeżenia dotyczą następujących sytuacji: 

 jednostka naukowa (np. uczelnia, instytut badawczy) otrzymuje (w ramach typu projektu 3) 

dofinansowanie przeznaczone na projekt polegający na wzmocnieniu jej zdolności do 
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dokonywania transferu technologii wytwarzanej w ramach działalności własnej jednostki (a nie 

na zlecenie zewnętrzne), 

 jednostka naukowa otrzymuje (w ramach typu projektu 5) dofinansowanie przeznaczone na 

ulepszenie laboratoriów, przy czym laboratoria te są wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia 

własnych prac B+R (i ewentualnie do kształcenia studentów w ramach bezpłatnych studiów 

dziennych). 

W tych dwóch sytuacjach dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej nawet wówczas, gdy 

przyniesie ono beneficjentowi korzyść ekonomiczną. 

 

5.2. Występowanie korzyści ekonomicznej u beneficjenta działania 1.3. Transfer korzyści 

majątkowej na ostatecznych odbiorów pomocy. 

 

W wielu przypadkach interwencja publiczna ukierunkowana na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ma 

na celu zapewnienie przedsiębiorcom dostępu na preferencyjnych warunkach do określonych usług. 

Interwencja taka co do zasady może być przeprowadzona na dwa sposoby. W pierwszym modelu środki 

publiczne trafiają bezpośrednio do przedsiębiorców (usługobiorców), którzy wykorzystują je na zakup 

usług od usługodawców funkcjonujących na rynku. Takie rozwiązanie jest np. stosowane w Poddziałaniu 

1.2.2 RPO WSL.  

W modelu drugim środki publiczne trafiają do usługodawców, ci zaś są w zamian zobowiązani do 

świadczenia usług przedsiębiorcom na preferencyjnych warunkach cenowych (lub wręcz bezpłatnie). Nie 

ma przeszkód, aby ten model interwencji był stosowany w ramach działania 1.3 RPO WSL. Wprawdzie w 

ramach tego działania bezpośrednimi beneficjentami środków publicznych mają być podmioty należące 

do szeroko pojętego otoczenia biznesu, lecz w ostatecznym rozrachunku działanie to ma posłużyć 

poprawie warunków funkcjonowania firm. Dopuszczalne jest zatem takie ustrukturyzowanie projektu 

finansowanego w ramach działania 1.3, aby bezpośredni beneficjent mimo otrzymania dofinansowania 

nie osiągnął żadnych korzyści ekonomicznych, wskutek ich przetransferowania na przedsiębiorców 

korzystających z jego usług. 
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Analizując tę kwestię należy przede wszystkim zauważyć, że fakt otrzymania środków publicznych 

(dofinansowania z RPO WSL) sam przez się nie stanowi o powstaniu u podmiotu je otrzymującego 

jakiejkolwiek korzyści ekonomicznej. Środki te nie zostają bowiem postawione beneficjentowi do 

swobodnej dyspozycji, lecz muszą zostać wydatkowane w sposób określony w umowie dofinansowania. 

Jeżeli więc np. beneficjent otrzyma określoną kwotę na dofinansowanie zakupu środków trwałych, to 

jego korzyść ekonomiczna będzie w istocie polegała nie na otrzymaniu pewnej sumy pieniężnej, lecz na 

powiększeniu stanu środków trwałych, które mogą być wykorzystywane do generowania przychodów. 

Jeżeli zaś wydatkiem kwalifikowanym projektu będzie wydatek bieżący (np. wynagrodzenia personelu, 

wydatki na zakup usług doradczych) to wówczas korzyść ekonomiczna będzie polegała na ograniczeniu 

bieżących kosztów funkcjonowania podmiotu. 

Jeżeli zatem beneficjent dofinansowania udzielanego w ramach działania 1.3 RPO WSL zobowiąże się do 

tego, że w zamian za otrzymane dofinansowanie będzie świadczył odbiorcom końcowym określone usługi 

w określonym wymiarze (oraz że nie wykorzysta majątku nabytego lub wytworzonego w ramach projektu 

w żadnym innym celu), to wówczas skutki ekonomiczne będą dla beneficjenta następujące: 

1) otrzyma określoną kwotę dofinansowania, którą może przeznaczyć na dokonanie inwestycji i/lub na 

pokrycie wydatków bieżących (w zależności od tego jakie pozycje zostaną uznane za wydatki 

kwalifikowane projektu), 

2) poniesie wydatki na świadczenie usług, do których się zobowiązał, 

3) osiągnie wpływy z tytułu sprzedaży usług odbiorcom końcowym (chyba, że będzie je świadczył 

bezpłatnie), 

4) ponadto jeśli w ramach projektu zostały nabyte lub wytworzone środki trwałe, to dodatkową korzyścią 

ekonomiczną beneficjenta może być zatrzymanie tych środków trwałych (i dalsze, już swobodne 

dysponowanie nimi) po zakończeniu realizacji umowy z Instytucją Zarządzającą. 

W takim przypadku rachunek ekonomiczny beneficjenta dofinansowania wygląda następująco: 

- korzyściami są: otrzymana dotacja, wpływy ze sprzedaży usług oraz wartość środków trwałych 

zatrzymanych po zakończeniu realizacji umowy z IZ, 

- nakładami są: poniesione wydatki inwestycyjne oraz wydatki na sfinansowanie bieżących kosztów 

świadczenia usług odbiorcom końcowym. 
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Jak widać, analiza wykazująca, czy beneficjent uzyskuje korzyść ekonomiczną, nie powinna polegać na 

porównaniu kwoty otrzymanej dotacji i wartości pomocy publicznej udzielonej przez IOB odbiorcom 

końcowym. Powinna być to natomiast tzw. analiza DCF, tj. analiza zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych generowanych przez beneficjenta w związku z realizacją dotowanego projektu. Taka właśnie 

metodologia została zaakceptowana przez Komisję Europejską w sprawie N 644/g/2002 – Niemcy, która 

dotyczyła interwencji publicznej analogicznej do działania 1.3 RPO WSL (decyzja KE z dnia 3maja 2005 r. 

opublikowana w Dz.Urz.UE L295/44z dn. 11.11.2005). 

W ramach analizy DCF korzyścią ekonomiczną z realizacji określonego przedsięwzięcia jest dodatnie 

saldo przepływów pieniężnych związanych z tym przedsięwzięciem. W omawianym przypadku projektu 

uzyskującego dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WSL wartość korzyści ekonomicznej wyrazi się 

wzorem: 

 

K = D – N + P – W + R 

 

gdzie D – kwota otrzymanej dotacji 

N – kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych 

P - kwota wpływów ze sprzedaży usług odbiorcom końcowym 

W- poniesione wydatki bieżące na świadczenie usług odbiorcom końcowym 

R – wartość środków trwałych zatrzymanych po zakończeniu realizacji umowy z IZ (wartość rezydualna) 

 

Zazwyczaj takie przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie wieloletnim, zatem w powyższej formule 

należy uwzględnić zmiany wartości pieniądza w czasie: 

 

K = Σ VD – Σ VN + Σ VP – Σ VW + R 

 

gdzie : Σ VD – suma transz dotacji wypłaconych w poszczególnych latach, zwaloryzowanych na dzień 

rozliczenia beneficjenta z IZ, 
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Σ VN - suma nakładów inwestycyjnych ponoszonych w poszczególnych latach, zwaloryzowanych na dzień 

rozliczenia beneficjenta z IZ 

Σ VP – suma wpływów ze sprzedaży usług odbiorcom końcowym osiągniętych w poszczególnych latach, 

zwaloryzowanych na dzień rozliczenia beneficjenta z IZ 

Σ VW - suma wydatków bieżących  na świadczenie usług odbiorcom końcowym ponoszonych w 

poszczególnych latach, zwaloryzowanych na dzień rozliczenia beneficjenta z IZ 

R – wartość rezydualna środków trwałych (w cenach z dnia rozliczenia beneficjenta z IZ) 

 

Waloryzacja poszczególnych wartości pieniężnych (tzn. sprowadzenie „do wspólnego mianownika” kwot 

przepływów pieniężnych generowanych w rożnych latach) polega na ich pomnożeniu przez czynnik: 

 

(1+r1)*(1+r2)*(…)*(1+rz) 

 

gdzie wartości r1, r2, …, rz oznaczają stopy dyskontowe dla poszczególnych lat między dokonaniem przez 

beneficjenta wydatku lub odnotowaniem przezeń wpływu a rozliczeniem projektu. W myśl Komunikatu 

Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) stopą 

przyjmowaną do dyskontowania powinna być tzw. stopa bazowa, określana przez Komisję Europejską i 

publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także na stronie internetowej 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, powiększona o 1 pkt 

procentowy (100 punktów bazowych). 

  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html
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Przykładowe obliczenie wielkości zwaloryzowanej  

Beneficjent rozpoczął realizację projektu w 2010 r. W tym roku beneficjent nabył nieruchomość 

niezabudowaną za kwotę 1 mln zł. Następnie beneficjent ponosił wydatki na wzniesienie na tej działce 

budynku przeznaczonego na inkubator technologiczny. Wydatki te wyniosły 5 mln zł w 2011 r. oraz 8 

mln zł w 2012 r. W 2013 r. beneficjent nie poniósł żadnych wydatków inwestycyjnych, natomiast w 

2014 r. dokonał inwestycji odtworzeniowych w budynku na kwotę 0,5 mln zł. W 2015 r. beneficjent 

dokonuje rozliczenia z IZ. Stopy dyskontowe w poszczególnych latach wynosiły: 

w 2011 r. – 5,81% 

w 2012 r. – 6,02% 

w 2013 r. – 6,32% 

w 2014 r. – 5,59% 

Zwaloryzowane nakłady inwestycyjne wynosiły: 

a) za rok 2010: 1 mln zł * (1+0,0581)*(1+0,0602)*(1+0,0632)*(1+0,0559) = 1 259 366,89 zł 

b) za rok 2011: 5 mln zł * (1+0,0602)*(1+0,0632)*(1+0,0559) = 5 951 076,90 zł 

c) za rok 2012: 8 mln zł * (1+0,0632)*(1+0,0559) = 8 981 063,04 zł 

d) w roku 2013 nakłady inwestycyjne nie wystąpiły 

e) za rok 2014: 500 000,00 zł  

Suma zwaloryzowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez beneficjenta wynosi: 

Σ VN = 1 259 366,89 zł + 5 951 076,90 zł + 8 981 063,04 zł + 500 000,00 zł = 16 691 506,83 zł 

 

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe prowadzi się nie w układzie kasowym 

(ewidencjonowanie wpływów i wydatków) lecz w układzie memoriałowym (ewidencjonowanie 

przychodów i kosztów). Mogłoby się zatem wydawać, że praktyczne przeprowadzenie opisywanych tu 

obliczeń będzie utrudnione ze względu na brak odpowiednich danych. Jednakże w wieloletnim okresie 

realizacji przedsięwzięcia różnice między przychodami a wpływami, jak również różnice między 
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wydatkami bieżącymi a kosztami bieżącymi niwelują się (np. nie ma znaczenia fakt, że faktura jest 

wystawiona pod koniec danego roku a płatność za nią wpływa dopiero w następnym roku). Należy 

jedynie uwzględnić, iż: 

 amortyzacja jest kosztem, ale nie skutkuje dokonaniem wydatku, zaś 

 podatek dochodowy nie jest kosztem, ale skutkuje dokonaniem wydatku 

 

Zatem  

 

Σ VP – Σ VW = Σ V(PO + A – KO - D) 

 

PO – przychody z działalności operacyjnej w danym roku (bez uwzględnienia kwoty otrzymanego 

dofinansowania) 

KO – koszty operacyjne poniesione w danym roku  

A – amortyzacja naliczona w danym roku 

D – podatek dochodowy zapłacony w danym roku 

 

Jak widać wszystkie wielkości występujące w powyższym wzorze można pozyskać z ksiąg rachunkowych 

(warunkiem jest oczywiście prowadzenie przez beneficjenta odrębnej rachunkowości dla projektu). 

 

W chwili zawierania w ramach działania 1.3 RPO WSL umowy między IZ a beneficjentem żadna z jej 

stron, z oczywistych przyczyn, nie może przewidzieć wielkości przyszłych przychodów i kosztów 

beneficjenta. Dlatego dla zapewnienia, że udzielenie beneficjentowi dofinansowania projektu nie 

spowoduje powstania u niego korzyści ekonomicznej, beneficjent musi się zobowiązać, że w momencie 

dokonywania rozliczenia z IZ zwróci kwotę stanowiącą dodatnie saldo przepływów pieniężnych 

przedsięwzięcia, o ile takie dodatnie saldo wystąpi. 
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Zatem kwota do zwrotu będzie się wyrażała formułą: 

 

Z = Σ VD – Σ VN + Σ V (PO + A – KO - D) + R 

 

gdzie:  

D – kwota dotacji otrzymanej w danym roku 

N - kwota nakładów inwestycyjnych dokonanych w danym roku 

PO – przychody z działalności operacyjnej w danym roku (bez uwzględnienia kwoty dotacji) 

KO – koszty operacyjne poniesione w danym roku  

A – amortyzacja naliczona w danym roku 

D – podatek dochodowy zapłacony w danym roku 

R – wartość rezydualna środków trwałych (w cenach z dnia rozliczenia beneficjenta z IZ) 

symbol V – oznacza zwaloryzowanie danej wielkości pieniężnej do poziomu 

odzwierciedlającego wartość pieniądza na dzień dokonywania rozliczenia 

symbol Σ – oznacza zsumowanie wielkości rocznych dotyczących wszystkich lat realizacji 

przedsięwzięcia 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że umowa dofinansowania projektu w ramach działania 1.3 RPO WSL 

nie spowoduje powstania u beneficjenta korzyści ekonomicznej, a przez to nie będzie stanowiła aktu 

udzielenia pomocy publicznej, jeśli w ramach tej umowy beneficjent zobowiąże się, że po określonym 

czasie dokona zwrotu do Instytucji Zarządzającej ewentualnej nadwyżki finansowej obliczonej według 

powyższej formuły. Dodatkowo beneficjent musi zobowiązać się, że do momentu dokonania tego 

rozliczenia: 

 nie będzie wykorzystywał majątku nabytego w ramach projektu na cele niezwiązane z 

projektem, jako że mogłoby to mu przynieść dodatkowe korzyści ekonomiczne, nieuwzględniane 

w powyższej formule, oraz  
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 będzie prowadził dla projektu wyodrębnioną księgowość. 

Dzięki prowadzeniu wyodrębnionej księgowości możliwe będzie rzetelne ustalenie wielkości 

występujących w powyższej formule. Jedyna wątpliwość może powstać przy ustalaniu wartości 

rezydualnej środków trwałych (R). Jak wiadomo, co do zasady wartość bieżącą środków trwałych ujmuje 

się w ewidencji księgowej jako różnicę między ich wartością początkową a kwotą dokonanych odpisów 

amortyzacyjnych. Jednak w określonych okolicznościach taki sposób postępowania może doprowadzić do 

powstawania dużych różnic między wartością księgową a wartością rzeczywistą (rynkową) danego środka 

trwałego. Przykładowo, wartość księgowa budynku wzniesionego za kwotę X zł będzie w kolejnych latach 

coraz niższa, tymczasem jego realna wartość może w kolejnych latach rosnąć wskutek ogólnego wzrostu 

cen nieruchomości w danej okolicy. Z tej przyczyny przy dokonywaniu rozliczenia miedzy beneficjentem a 

IZ wartość rezydualna środków trwałych zatrzymywanych przez beneficjenta powinna zostać urealniona, 

np. w przypadku nieruchomości wartość ta powinna zostać ustalona przez uprawnionego rzeczoznawcę. 

Kolejną kwestią jest ustalenie okresu czasu, po jakim beneficjent powinien dokonać rozliczenia z IZ oraz 

zwrotu ewentualnej nadwyżki finansowej. Teoretycznie długość tego okresu może być ustalona 

dowolnie. Natomiast w praktyce ustalając ją należy wziąć pod uwagę dwa podstawowe czynniki: 

 zamiarem obu stron umowy jest minimalizacja wartości zwracanej kwoty; z tego punktu widzenia 

okres ten powinien być porównywalny z okresem amortyzacji środków trwałych nabywanych lub 

wytwarzanych w ramach projektu, dzięki czemu wartość rezydualna tych środków trwałych 

(która bezpośrednio wpływa na wartość kwoty do zwrotu) będzie nieduża, 

 z drugiej jednak strony nie jest wskazane zawieranie umów obejmujących bardzo długi horyzont 

czasowy, jako że umowy takie skutkują długotrwałym obciążeniem administracyjnym a ponadto 

po dłuższym okresie czasu treść umowy może się okazać nieprzystawalna do zmieniających się 

realiów gospodarczych. 

Dlatego IZ RPO WSL podejmując decyzję o dopuszczeniu stosowania omawianego mechanizmu w 

ramach działania 1.3 nie powinna ustalać „sztywnej” długości okresu, po którym nastąpi rozliczenie, a 

jedynie jego górną granicę. Najbardziej „kapitałochłonne” projekty w ramach działania 1.3 mogą 

dotyczyć tworzenia infrastruktury parków przemysłowo-technologicznych, a w przypadku takich 

inwestycji podstawowe wartości rocznych stawek amortyzacji wynoszą: dla budynków niemieszkalnych 
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2,5% (co dopowiada 40-letniemu okresowi pełnej amortyzacji), dla lokali niemieszkalnych a także 

obiektów inżynierii lądowej 4,5% (22-letni okres pełnej amortyzacji) zaś dla przewodów 

wewnątrzzakładowych sieci technologicznych 10 % (10-letni okres amortyzacji). Można zatem przyjąć, że 

maksymalny okres, po którym beneficjent działania 1.3 powinien dokonać rozliczenia z IZ, powinien 

wynosić od 15 do 20 lat10. Natomiast dla konkretnego projektu okres ten powinien zostać 

zaproponowany przez beneficjenta, w oparciu o realistyczną analizę finansową przeprowadzoną w 

ramach studium wykonalności projektu, pozwalającą na oszacowanie wielkości przyszłej kwoty do zwrotu 

i wykazującą, że beneficjent będzie po umówionym okresie taką kwotą dysponował. Po uzgodnieniu 

między beneficjentem a IZ okres ten powinien zostać zapisany w umowie dofinansowania projektu. 

 

Jak widać z powyższych rozważań, sformułowania „transfer korzyści majątkowych na ostatecznego 

odbiorcę pomocy” nie należy traktować dosłownie. Uniknięcie wystąpienia przysporzenia po stronie 

beneficjenta działania 1.3. jest bowiem uzależnione nie tylko od wartości usług wyświadczonych przezeń 

odbiorcom ostatecznym, ale również od szeregu innych czynników (np. wielkość ponoszonych kosztów 

operacyjnych, zmiany cen rynkowych środków trwałych). Nie zmienia to faktu, że dzięki przeprowadzonej 

w ten sposób interwencji odbiorcy ostateczni zyskują dostęp do określonych usług na warunkach, które 

w innych okolicznościach nie byłyby możliwe do osiągnięcia. 

Zastosowanie przedstawionej metodologii zapewni, że pomoc publiczna na poziomie pierwszym nie 

wystąpi. Warto jednak zauważyć, iż przyjęcie opisanej tutaj metody postępowania może powodować 

negatywne skutki dla beneficjenta dofinansowania. Z pozoru metoda ta jest korzystna, jako że 

beneficjent może otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości dopuszczalnej postanowieniami 

programu operacyjnego, gdyż ograniczenia tej wysokości przewidziane w przepisach o pomocy 

publicznej nie będą miały zastosowania. Jednak z drugiej strony w formule tej beneficjent w istocie 

„spłaca” otrzymaną dotację świadcząc przedsiębiorcom usługi za odpłatnością niższą od ponoszonych 

kosztów wytworzenia tych usług (lub wręcz bezpłatnie), co w dłuższym okresie może skutkować utratą 

przez beneficjenta płynności finansowej (chyba że pozyska na swą działalność dodatkowe finansowanie 

zewnętrzne pochodzące spoza RPO WSL). Zagrożenie takie nie występuje w wariancie alternatywnym, w 

                                                
10

 w przypadku działaniu 5.3 PO IG przyjęto, że okres ten nie może przekraczać 20 lat 
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którym beneficjent otrzymuje dofinansowanie RPO WSL jako pomoc publiczną, w odpowiednio 

ograniczonej wysokości, ale może świadczyć swe usługi za wyższą odpłatnością, pozwalającą na pokrycie 

bieżących kosztów funkcjonowania. 

Omówiona tu metodologia postępowania może znaleźć zastosowanie we wszystkich projektach 

finansowanych w ramach działania 1.3. RPO WSL. Jednakże z praktycznego punktu widzenia jej 

ewentualne stosowanie wydaje się celowe tylko w odniesieniu do projektów inwestycyjnych o znaczącej 

kwocie wydatków kwalifikowanych. W przypadku bowiem pozostałych projektów problem występowania 

pomocy na poziomie pierwszym można rozwiązać poprzez jej udzielenie jako pomocy de minimis. Skutek 

takiego postępowania dla beneficjenta – w postaci uzyskania wysokiego procentu dofinansowania RPO 

WSL - będzie wówczas taki sam, natomiast nie będzie potrzeby prowadzenia skomplikowanych, często 

wieloletnich rozliczeń korzyści ekonomicznej uzyskanej przez beneficjenta. 

Dodatkowo należy zauważyć, że zastosowanie tej metodologii w odniesieniu do projektów złożonych w 

ramach już ogłoszonych konkursów wydaje się niedopuszczalne. W ramach działania 1.3 RPO WSL 

konkursy takie ogłoszono w dniu 30 kwietnia 2010 r., przy czym dokumentacja dołączona do ogłoszeń o 

konkursie nie przewidywała stosowania tej metodologii. W szczególności wzory umów z beneficjentami 

nie przewidywały możliwości zawierania umowy długookresowej (kilkunastoletniej) ani obowiązku zwrotu 

do IZ nadwyżki finansowej obliczonej wg. przedstawionej wyżej formuły. Tymczasem w myśl art. 29 ust. 

4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju instytucja ogłaszająca 

konkurs, do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami wyłonionymi w 

konkursie (w tym w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych), nie może spowodować pogorszenia 

zasad konkursu, warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o 

dofinansowanie dodatkowych obowiązków. Niewątpliwie wprowadzenie obowiązku zwrotu określonych 

kwot do IZ, nieprzewidywanego w pierwotnej dokumentacji konkursowej, stanowiłoby naruszenie tej 

dyspozycji ustawowej. Dlatego też stosowanie metodologii omówionej w niniejszym rozdziale będzie 

możliwe dopiero w przyszłych konkursach ogłaszanych w ramach działania 1.3, po odpowiednim 

dostosowaniu dokumentacji konkursowej oraz wypracowaniu zmodyfikowanych procedur wdrażania tego 

działania. 

Na koniec warto nadmienić, że opisywany w niniejszym rozdziale sposób postępowania w celu uniknięcia 

wystąpienia pomocy publicznej na poziomie pierwszym (tzw. algorytm) obowiązuje przy udzielaniu 
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dofinansowania w ramach działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które ma 

charakter zbliżony do działania 1.3 RPO WSL11.  

 

5.3. Przykładowe rozliczenie zapewniające niewystąpienie korzyści ekonomicznej po stronie 

beneficjenta działania 1.3 RPO WSL. 

 

W arkuszu kalkulacyjnym załączonym do elektronicznej wersji niniejszej ekspertyzy przedstawiono 

przykład rozliczenia między IZ a beneficjentem przy zastosowaniu metodologii uniknięcia wystąpienia 

korzyści ekonomicznej u beneficjenta. Przykład oparto na następujących założeniach: 

W ramach działania 1.3 – typ projektu 1 beneficjent otrzymuje dofinansowanie na realizację projektu 

polegającego na dokonaniu inwestycji w utworzenie parku technologicznego. Beneficjent realizuje 

inwestycję w latach 2011-2012, przy czym w 2011 r. otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczki w 

kwocie 5 000 000,00 zł, zaś w 2012 r. płatność końcową w kwocie 7 234 456,00 zł. Nakłady na realizację 

inwestycji poniesione w tych latach wynoszą odpowiednio: 4 896 435,97 zł i 9 043 210,65 zł. 

Dodatkowo beneficjent dokonuje inwestycji odtworzeniowych w latach 2016, 2018 i 2019 (wartości w 

wierszu 13 arkusza). 

Umowa między IZ a beneficjentem przewiduje, że ten ostatni będzie prowadził działalność operacyjną 

przez 10 lat od zakończenia realizacji inwestycji, a po tym okresie dokona rozliczenia korzyści 

ekonomicznej. Zatem działalność operacyjna jest prowadzona w latach 2013-2022. W trakcie 

prowadzenia działalności operacyjnej beneficjent odnotowuje wynik na działalności operacyjnej 

wskazany w wierszu 12 arkusza, dokonuje odpisów amortyzacyjnych wskazanych w wierszu 14 arkusza 

oraz płaci podatek dochodowy w wysokości wskazanej w wierszu 15. 

Jednocześnie stopy dyskontowe przyjmują wartość wskazaną w wierszu 8. Są to stopy bazowe 

publikowane przez KE powiększone o 1 pkt. procentowy. Przykładowo, jeśli stopa bazowa publikowana 

                                                
11

 sposób obliczania kwoty do zwrotu w tym działaniu jest określony w § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie 

ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz.U. Nr 21, poz. 116) 
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przez KE w 2014 r. wynosi 4,67% to stopa dyskontowa przyjmowana do obliczeń wynosi 5,67% czyli 

0,0567. 

W wierszu 9 obliczone są wartości skumulowanego wskaźnika waloryzacji, pozwalające na przeliczenie 

kwot pieniężnych z danego roku wyrażonych w wartościach nominalnych na wartość zwaloryzowaną na 

dzień dokonywania rozliczenia. Przykładowo, jeśli rozliczenie jest dokonywane na początku 2023 r. a 

stopa dyskontowa za 2022 r. wynosiła 0,0455, zaś stopa dyskontowa za 2021 r. wynosiła 0,0427, to: 

 wpływ lub wydatek w kwocie X zł odnotowany w 2021 r. będzie na początku roku 2023 (moment 

dokonywania rozliczenia) miał wartość X*(1+0,0455) – czyli wskaźnik waloryzacji dla wydatków 

ponoszonych w roku 2021 wynosi (1+0,0455) 

 wpływ lub wydatek w kwocie X zł odnotowany w 2020 r. będzie na początku roku 2023 (moment 

dokonywania rozliczenia) miał wartość X*(1+0,0455)*(1+0,0427) czyli wskaźnik waloryzacji dla 

wydatków ponoszonych w roku 2020 wynosi (1+0,0455)*(1+0,0427). 

W wierszu 16 obliczono dla każdego roku skorygowany wynik na działalności operacyjnej, tj. wynik z 

działalności operacyjnej pomniejszony o przychody z dotacji, pomniejszony o zapłacony podatek 

dochodowy i powiększony o amortyzację. Tak ustalony wynik operuje wartościami nominalnymi 

pieniądza z roku, którego dotyczy obliczenia, zatem w wierszu 17 dokonywana jest jego waloryzacja 

(przeliczenie na wartość pieniądza na początku 2023 r.). Waloryzacja polega na pomnożeniu przez 

wskaźnik waloryzacji z wiersza 9. 

Analogicznie obliczone są zwaloryzowane wartości ponoszonych nakładów inwestycyjnych (wiersz 18) 

oraz otrzymanych dotacji (wiersz 11). 

W komórce O11 arkusza została obliczona suma wszystkich transz dotacji otrzymanej przez beneficjenta, 

przeliczonych na wartość pieniądza na początek 2023 r. tj. Σ VD 

W komórce O17 arkusza został obliczona suma skorygowanych wyników operacyjnych osiągniętych w 

poszczególnych latach, przeliczonych na wartość pieniądza na początek 2023 r. tj. Σ V (PO + A – KO - D) 

W komórce O18 arkusza została obliczona suma nakładów inwestycyjnych poniesionych przez 

beneficjenta przeliczonych na wartość pieniądza na początek 2023 r. tj. Σ VN 

W komórce O19 przyjęto, że wartość majątku trwałego na dzień dokonywania rozliczenia, ustalona przez 

biegłego, wyniosła 10 256 875,34 zł. 
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W komórce O21 obliczono wartość korzyści ekonomicznej beneficjenta. Jest to suma następujących 

wielkości: 

Σ VD – komórka O11 

Σ V (PO + A – KO - D) – komórka O17 

R – komórka O19 

pomniejszona o wielkość Σ VN – komórka O18. 

 

W przeprowadzonym przykładowym obliczeniu wartość korzyści ekonomicznej z realizacji przedsięwzięcia 

wyniosła 5 942 259,62 zł więc taką właśnie kwotę beneficjent musi zwrócić do IZ. 

 

W powyższym wyjaśnieniu przyjęto, że projekt należy do Typu projektu 1. Jednak identyczny mechanizm 

obliczeń może być zastosowany do dowolnego projektu finansowanego w ramach działania 1.3, we 

wszystkich Typach projektu. 
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6. Zasady udzielania pomocy publicznej na poziomie pierwszym. 

 

Przeprowadzona wyżej analiza wykazała, że umowa dofinansowania projektu zawierana w ramach 

działania 1.3 RPO WSL będzie w wielu przypadkach stanowiła akt udzielenia pomocy publicznej, gdzie 

udzielającym pomocy będzie Instytucja Zarządzająca, a jej biorcą – beneficjent dofinansowania (tzw. 

pomoc na poziomie pierwszym). Powstaje zatem kwestia zapewnienia legalności udzielanej pomocy. 

Zgodnie z art. 107-108 TFUE udzielanie pomocy publicznej jest dozwolone pod warunkiem uznania tej 

pomocy za dopuszczalną przez Komisję Europejską (od zasady tej obowiązują nieliczne wyjątki). KE 

może zaś uznać pomoc za dopuszczalną na dwa sposoby: 

 poprzez ocenę środka pomocowego (tj. programu pomocowego lub pomocy indywidualnej) 

zgłoszonego do KE (notyfikowanego) przez państwo członkowskie lub 

 poprzez wydanie rozporządzenia (tzw. wyłączenia blokowego) określającego środki pomocowe, 

które są „z góry” uznawane za dopuszczalne i nie wymagają notyfikacji. 

W myśl art. 21 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, 

poz. 1658 z późn.zm.) za ustanowienie programów pomocowych do zastosowania przy wdrażaniu 

regionalnych programów operacyjnych, oraz za zapewnienie ich zgodności z prawem UE odpowiada 

Minister Rozwoju Regionalnego. Jeżeli natomiast dofinansowanie danego projektu stanowiłoby pomoc 

publiczną nieobjętą żadnym programem pomocowym, to wówczas pomoc taka może zostać udzielona 

jako pomoc indywidualna; w tym przypadku za zapewnienie dopuszczalności pomocy (w tym za 

ewentualną jej notyfikację) odpowiada Instytucja Zarządzająca. 

Minister Rozwoju Regionalnego wydał dotychczas 12 rozporządzeń stanowiących programy pomocowe 

dla regionalnych programów operacyjnych. Spośród nich, zastosowanie do udzielania pomocy w ramach 

działania 1.3 RPO WSL mogą mieć: 

 

1) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 

na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 214, 

poz. 1661) 
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Rozporządzenie to reguluje warunki udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej m.in. podmiotom 

prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności 

szkołom wyższym, jednostkom naukowym i przedsiębiorcom. Pomoc udzielana na podstawie tego 

rozporządzenia ma na celu m.in. zwiększenie zdolności podmiotów do świadczenia usług w zakresie prac 

badawczych i rozwojowych. W tym zakresie rozporządzenie dotyczy finansowania projektów 

polegających na budowie lub przebudowie infrastruktury służącej do prowadzenia prac B+R wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia lub zakupie urządzeń służących do prowadzenia działalności B+R.  

Projekty te muszą stanowić tzw. nową inwestycję. Pod pojęciem tym rozumie się przede wszystkim 

inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z: 

 utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, 

 rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, 

 dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, 

 zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. 

Natomiast nową inwestycją nie jest inwestycja o charakterze odtworzeniowym. 

Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki inwestycyjne (nabycie nieruchomości, nabycie lub wytworzenie 

środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych). Ponadto w przypadku beneficjentów 

spełniających definicję mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w wydatkach 

kwalifikowanych uwzględnia się do 50% wydatków faktycznie poniesionych na przygotowanie projektu 

(nadzór techniczny, przygotowanie dokumentacji technicznej, przygotowanie różnego rodzaju analiz i 

ekspertyz)12. 

Dopuszczalną intensywność pomocy publicznej ustala się zgodnie z tzw. mapą pomocy regionalnej. W 

przypadku projektów realizowanych w woj. śląskim wynosi ona: 

 60% dla beneficjentów spełniających definicję mikroprzedsiębiorstwa lub małego 

przedsiębiorstwa, 

 50% dla beneficjentów spełniających definicję średniego przedsiębiorstwa, 

                                                
12

 wydaje się, że postanowienie o zaliczaniu do wydatków kwalifikowanych tylko 50% wydatków na przygotowanie projektu 

znalazło się w rozporządzeniu omyłkowo; prawidłowa konstrukcja polegałaby na tym, że wydatki te są kwalifikowane w całości, 

natomiast poziom ich dofinansowania wynosi 50% 
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 40% dla pozostałych beneficjentów. 

Powyższe wartości określają zatem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu ze 

środków działania 1.3 RPO WSL. 

Pomoc nie może być udzielona na projekt, którego realizacja została już rozpoczęta. Beneficjent może 

rozpocząć realizację projektu dopiero po złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz uzyskaniu pisemnego 

potwierdzenia, że projekt – co do zasady – kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania. Przed tym 

terminem beneficjent może prowadzić wyłącznie prace przygotowawcze. 

Omawiane rozporządzenie będzie się stosowało do następujących typów projektów finansowanych w 

ramach działania 1.3 RPO WSL: 

 typ projektu 2 - Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont 

infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących 

usługi dla gospodarki, w tym wchodzących w skład CZT i CD nieposiadających osobowości 

prawnej, 

 typ projektu 5 - Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm 

zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska 

- o ile projekty te polegają na dokonaniu nowej inwestycji. 

 

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 

na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz.U. Nr 85, poz. 719) 

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu przez instytucję otoczenia biznesu rozumie się 

przedsiębiorcę (w rozumieniu prawa wspólnotowego, a więc niezależnie od jego formy prawnej), który 

nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu 

korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Rozporządzenie wskazuje w szczególności 

następujące zakresy działalności IOB: 

 doradztwo i szkolenia, 

 pomoc w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów transferu technologii, 
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 prowadzenie preinkubatorów, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, inkubatorów 

przedsiębiorczości, inkubatorów technologicznych i centrów technologicznych, 

 prowadzenie parków przemysłowych, parków technologicznych, stref biznesu oraz klastrów. 

Pomoc publiczna udzielana na podstawie omawianego rozporządzenia powinna być wykorzystana przez 

beneficjenta na uruchomienie nowych usług wspierających przedsiębiorczość lub na poprawę jakości 

usług już świadczonych. W ramach rozporządzenia może być udzielana: 

 regionalna pomoc inwestycyjna, 

 pomoc dla MSP na usługi doradcze, 

 pomoc de minimis. 

Zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej są analogiczne do omówionych powyżej w 

odniesieniu do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. Dotyczy to w 

szczególności: 

 wymogu, aby inwestycja otrzymująca dofinansowanie spełniała definicję nowej inwestycji, 

 katalogu wydatków kwalifikowanych, 

 określenia dopuszczalnej intensywności dofinansowania przy zastosowaniu mapy pomocy 

regionalnej. 

Istotna różnica dotyczy natomiast dopuszczalnego momentu rozpoczęcia realizacji projektu. W przypadku 

omawianego rozporządzenia realizacja projektu może zostać rozpoczęta już po złożeniu wniosku o 

dofinansowanie (nie jest wymagane wydawanie zaświadczeń o tym, że projekt co do zasady kwalifikuje 

się do otrzymania dofinansowania). Dodatkowo, jeśli beneficjent nie należy do kategorii MMSP, to 

warunkiem udzielenia pomocy jest upewnienie się, na podstawie dokumentacji przygotowanej przez 

beneficjenta, iż udzielenie pomocy spowoduje: 

 realizację projektu, który bez pomocy nie byłby podjęty, lub 

 znaczące zwiększenie rozmiaru projektu, lub 

 znaczące zwiększenie zasięgu projektu, lub 

 znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt, lub 

 znaczące przyspieszenie zakończenia projektu. 
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Druga z różnic polega na tym, że w niniejszym rozporządzeniu w prawidłowy sposób uregulowano 

kwestię kwalifikowalności wydatków na zewnętrzne doradztwo związane z przygotowaniem projektu. 

Przyjęto bowiem, że pomoc na pokrycie tych wydatków będzie udzielana jako pomoc dla MSP na usługi 

doradcze. Uregulowania te są następujące: 

 wydatki te są kwalifikowane tylko w przypadku beneficjenta spełniającego definicję 

mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa, 

 całość tych wydatków jest kwalifikowana, 

 w odniesieniu do tych wydatków nie stosuje się mapy pomocy regionalnej; poziom ich 

dofinansowania wynosi 50%. 

Jak widać, omawiane rozporządzenie, w zakresie dotyczącym udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej stosuje się do następujących typów projektów występujących w działaniu 1.3 RPO WSL: 

 typ projektu 1 - Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont 

infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-

technologicznych, technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i 

regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub 

transferu technologii, 

 typ projektu 4 - Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i 

regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub 

transferu technologii, 

 typ projektu 6 - Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 

- o ile projekty te polegają na dokonaniu nowej inwestycji. 

 

Omawiane rozporządzenie przewiduje również możliwość udzielania instytucjom otoczenia biznesu 

pomocy de minimis z przeznaczeniem na: 

 modernizację urządzeń, wyposażenia i infrastruktury służących do świadczenia usług na rzecz 

przedsiębiorców, 

 transfer technologii, 

 zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z usługami świadczonymi przez IOB, 
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 działania promocyjne i informacyjne na rzecz IOB i podmiotów korzystających z ich usług, 

 wspieranie powstawania i promocji sieci współpracy IOB, w tym sieci międzynarodowych, 

 inicjowanie i animację powiązań kooperacyjnych na terenie województwa, 

 organizowanie, rozwój i wspieranie platform oraz innych narzędzi internetowych służących 

nawiązywaniu kontaktów miedzy przedsiębiorcami. 

W myśl rozporządzenia intensywność dofinansowania w/w wydatków kwalifikowanych może wynieść do 

100%. Należy jednak zauważyć, że w przypadku działania 1.3 RPO WSL intensywność ta jest 

ograniczona postanowieniami Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W pozycji 24 opisu działania 1.3 wskazano bowiem, iż 

wsparcie dla projektów nienoszących znamion pomocy publicznej wynosi do 85%, zaś w przypadku 

projektów noszących znamiona pomocy publicznej: 

a) inwestycyjnych – jest udzielane z przestrzeganiem progów wynikających z mapy pomocy regionalnej, 

b) doradczych – wynosi do 50%. 

Biorąc pod uwagę, że pomoc de minimis nie jest z formalnego punktu widzenia pomocą publiczną należy 

uznać, że w myśl zapisów zawartych w Szczegółowym opisie priorytetów maksymalny poziom 

dofinansowania w przypadku udzielania pomocy de minimis wynosi 85%. 

Rozporządzenie nie zawiera żadnych ograniczeń co do charakteru wydatków kwalifikowanych objętych 

pomocą de minimis, zatem w tym zakresie będą obowiązywały zasady ogólne określone w Wytycznych 

ws. kwalifikowalności wydatków w RPO WSL. 

Podstawowa zasada związana z udzielaniem pomocy de minimis polega na tym, że wartość takiej 

pomocy otrzymywanej przez danego beneficjenta ze wszystkich źródeł i na wszystkie cele nie może 

przekroczyć równowartości 200 tys. euro13 w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych. 

Przepisy omawianego tu rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy de minimis mogą znaleźć 

zastosowanie w odniesieniu do następujących typów projektów występujących w działaniu 1.3 RPO WSL: 

 

                                                
13

 a w przypadku podmiotów prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro, jednak taki przypadek 

nie wystąpi przy realizacji działania 1.3 RPO WSL 
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Typ projektu 1 - Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont 

infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków przemysłowo-technologicznych, 

technologicznych oraz centrów transferu technologii o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących 

usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i/lub transferu technologii – w zakresie 

dotyczącym wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na: 

 inwestycje odtworzeniowe, 

 zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z realizacją projektu, 

 działania promocyjne i informacyjne. 

 

Typ projektu 2 - Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont 

infrastruktury i/lub doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi 

dla gospodarki, w tym wchodzących w skład CZT i CD nieposiadających osobowości prawnej – w zakresie 

dotyczącym w zakresie dotyczącym wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na: 

 inwestycje odtworzeniowe, 

 zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z realizacją projektu, 

 działania promocyjne i informacyjne 

-pod warunkiem, że beneficjent będzie spełniał definicję IOB zawartą w tym rozporządzeniu. 

Typ projektu 3 - Zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia innowacji i/lub transferu technologii, 

w tym związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym 

a przedsiębiorcami – w odniesieniu do całości wydatków kwalifikowanych projektu. 

 

Typ projektu 4 - Tworzenie i rozwój sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym 

oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie innowacji i/lub transferu technologii - w 

odniesieniu do całości wydatków kwalifikowanych projektu (jeżeli jednak taki projekt zawiera komponent 

o charakterze nowej inwestycji wówczas bardziej korzystne dla beneficjenta mogłoby być udzielenie mu 

na ten komponent regionalnej pomocy inwestycyjnej). 
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Typ projektu 5 - Dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm 

zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska - w zakresie dotyczącym 

wydatków kwalifikowanych przeznaczonych na: 

 inwestycje odtworzeniowe, 

 zakup specjalistycznych usług doradczych związanych z realizacją projektu, 

 działania promocyjne i informacyjne 

-pod warunkiem, że beneficjent będzie spełniał definicję IOB zawartą w tym rozporządzeniu. 

 

Typ projektu 6 - Tworzenie i rozwój klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym - w odniesieniu do 

całości wydatków kwalifikowanych projektu (jeżeli jednak taki projekt zawiera komponent o charakterze 

nowej inwestycji wówczas bardziej korzystne dla beneficjenta mogłoby być udzielenie mu na ten 

komponent regionalnej pomocy inwestycyjnej). 

 

3) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 185, poz. 1317) 

Pomoc de minimis przewidziana w tym rozporządzeniu może być udzielana dowolnemu przedsiębiorcy na 

dowolny cel związany z realizacją danego regionalnego programu operacyjnego. Nie ma też ograniczeń 

co do rodzaju wydatków kwalifikowanych. Oczywiście obowiązuje zasada, że wartość pomocy de minimis 

otrzymywanej przez danego beneficjenta ze wszystkich źródeł i na wszystkie cele nie może przekroczyć 

równowartości 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych (100 tys. euro w przypadku 

transportu drogowego). Odnosząc postanowienia tego rozporządzenia do specyfiki działania 1.3 RPO 

WSL można stwierdzić, że rozporządzenie to może zostać zastosowane we wszystkich typach projektów i 

dotyczyć dowolnych wydatków kwalifikowanych występujących w tych projektach (nawet wydatków 

poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) przy czym - jak wskazywano wyżej – w myśl 

Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2007 – 2013 maksymalny poziom dofinansowania będzie w tym przypadku wynosił 85%. 

Biorąc pod uwagę, że tak sformułowane warunki udzielania pomocy są szczególnie korzystne dla 

beneficjentów wydaje się wskazane udzielanie pomocy w ramach działania 1.3 RPO WSL właśnie w 
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oparciu o tę podstawę prawną zawsze, gdy jest to możliwe (czyli w praktyce zawsze wówczas, gdy 

możliwe jest utrzymanie się przez beneficjenta w limicie 200 tys. euro pomocy de minimis otrzymanej w 

ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych). Dotyczy to wszystkich typów projektów występujących w 

tym działaniu. 

Warto też zauważyć, że omawiane nieco wyżej przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 

dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia 

biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 85, poz. 719) w zakresie dotyczącym 

udzielania pomocy de minimis są w istocie zbędne (i zamieszczanie ich w tym rozporządzeniu stanowiło 

błąd legislacyjny) gdyż przepisy te powtarzają jedynie uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych. Innymi słowy przypadki udzielenia pomocy de minimis 

dopuszczalne na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. 

stanowią pewien podzbiór przypadków udzielania pomocy de minimis już przewidzianej w przepisach 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r.  

 

4) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania 

pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1398 z późn.zm.) 

Na podstawie tego rozporządzenia może być udzielana, wyłącznie podmiotom spełniającym definicję 

mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa, pomoc przeznaczona na pokrycie części 

wydatków kwalifikowanych polegających na zakupie zewnętrznych usług doradczych dotyczących: 

 jakości – w tym projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i 

zarządzania środowiskowego, uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, 

usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, 

wydawania deklaracji zgodności producenta, 

 wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, 

 opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 
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 projektowania, wdrażania i doskonalenia nowego produktu lub usługi lub opracowywania planów 

marketingowych, 

 tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a 

przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, 

 przygotowania do uczestniczenia w programach badawczych i innowacyjnych, 

 tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, 

 łączenia się przedsiębiorstw, 

 prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, 

 wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, 

 pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej. 

Dopuszczalna intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych. 

Realizacja projektu może się rozpocząć dopiero po złożeniu wniosku o jego dofinansowanie. 

Omawiane rozporządzenie może znaleźć zastosowanie we wszystkich typach projektów występujących w 

działaniu 1.3 w odniesieniu do komponentów tych projektów polegających na zakupie usług doradczych 

należących do w/w zakresu – oczywiście pod warunkiem, że beneficjent spełnia definicję MSP. Warto 

jednak zauważyć, że beneficjenci mogą otrzymać pomoc na ten sam cel jako pomoc de minimis 

udzielaną na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w 

sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 185, 

poz. 1317) lub rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie 

udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz.U. Nr 85, poz. 719) – i takie rozwiązanie zazwyczaj będzie dla nich bardziej 

korzystne, ze względu na wyższą dopuszczalną intensywność pomocy. 

 

Kolejnym programem pomocowym, często stosowanym przy wdrażaniu regionalnych programów 

operacyjnych, jest rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 11 października 2007 r. w 

sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz.U. Nr 193, poz. 1399 z późn. zm.). Jednak rozporządzenie to nie może być stosowane przy 

wdrażaniu działania 1.3 RPO WSL. Przepisy tego rozporządzenia zabraniają bowiem udzielania pomocy 

na nowe inwestycje z zastosowaniem ograniczeń sektorowych; tymczasem w działaniu 1.3 RPO WSL 



 

 

  

   62 

 2010-11-10   

 

 

 

 

  

 

Ekspertyza dotycząca pomocy publicznej – działanie 1.3. RPO WSL 

 

  

 

takie ograniczenie występuje, gdyż działanie to jest adresowane wyłącznie do podmiotów działających w 

określonych sektorach: IOB świadczących usługi dla przedsiębiorstw oraz podmiotów prowadzących 

działalność polegającą na realizacji badań kontraktowych. 

 

Na koniec należy zaznaczyć, iż w dokonanym tutaj przeglądzie zasad udzielania pomocy publicznej, 

występującej w ramach działania 1.3 RPO WSL na poziomie pierwszym, omówiono jedynie kluczowe 

postanowienia odpowiednich programów pomocowych. Programy te zawierają ponadto szereg innych 

uregulowań szczegółowych (np. zakaz udzielania pomocy podmiotom pozostającym w trudnej sytuacji 

ekonomicznej i podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy już otrzymanej). Celem niniejszej 

części opracowania jest ukierunkowanie przy identyfikacji właściwego programu pomocowego, zaś po 

dokonaniu takiej identyfikacji należy postępować zgodnie ze wszystkimi przepisami tego programu 

pomocowego. 

Warto też nadmienić, iż może wystąpić sytuacja, w której dofinansowanie projektu będzie stanowiło 

pomoc publiczną nieobjętą żadnym istniejącym programem pomocowym. Przykładowo gdyby 

dofinansowaniu podlegał projekt polegający na remoncie infrastruktury badawczej jednostki naukowej, 

służącej prowadzeniu badań na zlecenie podmiotów gospodarczych, zaś kwota dofinansowania miałaby 

wynieść 1 mln złotych, to wówczas pomoc publiczna nie mogłaby być udzielona ani na podstawie 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-

rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (gdyż projekt 

nie polega na dokonaniu nowej inwestycji) ani też na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych (gdyż kwota pomocy przekracza pułap de minimis). 

W takich przypadkach nadal możliwe jest udzielenie pomocy publicznej jako pomocy indywidualnej, pod 

warunkiem uprzedniego dokonania jej notyfikacji i uzyskania pozytywnej decyzji KE. 
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7. Kumulacja pomocy w działaniu 1.3 RPO WSL. 

 

Pod pojęciem kumulacji pomocy należy rozumieć udzielenie pomocy publicznej pochodzącej z dwóch 

różnych źródeł, z przeznaczeniem na te same wydatki kwalifikowane. Przepisy prawa o pomocy 

publicznej zawierają szereg uregulowań dotyczących kumulacji pomocy, mających na celu uniknięcie 

udzielania pomocy w nadmiernej wysokości. W przypadku działania 1.3 RPO WSL zastosowanie będą 

miały następujące zasady, zawarte w programach pomocowych omówionych w rozdziale poprzednim: 

 

1) beneficjent otrzymujący w ramach działania 1.3 pomoc na nową inwestycję może ponadto 

otrzymywać na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych pomoc z innego źródła (w tym pomoc 

de minimis), ale łączny (skumulowany) poziom dofinansowania tych wydatków nie może przekroczyć 

pułapów określonych w mapie pomocy regionalnej, 

 

2) beneficjent otrzymujący w ramach działania 1.3 pomoc na usługi doradcze dla MSP (udzielaną zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy 

na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 

lub zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 

udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

w ramach regionalnych programów operacyjnych) może otrzymywać na pokrycie tych samych wydatków 

kwalifikowanych pomoc z innego źródła (w tym pomoc de minimis), ale łączny (skumulowany) poziom 

dofinansowania tych wydatków nie może przekroczyć 50%, 

 

3) beneficjent otrzymujący w ramach działania 1.3 pomoc de minimis o intensywności niższej, niż 100% 

może otrzymywać na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych pomoc de minimis z innego 

źródła tak, ale łączny (skumulowany) poziom dofinansowania tych wydatków nie może przekroczyć 

100%, 
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4) nie jest dopuszczalne udzielanie w ramach działania 1.3 w odniesieniu do tych samych wydatków 

kwalifikowanych jednocześnie pomocy de minimis i innej pomocy (tj. regionalnej pomocy inwestycyjnej 

lub pomocy na usługi doradcze dla MSP); natomiast jest dopuszczalne, aby w ramach tego samego 

projektu udzielać różnej pomocy w odniesieniu do różnych pozycji wydatków kwalifikowanych (np. 

regionalnej pomocy inwestycyjnej na budowę infrastruktury i zakup urządzeń, a pomocy de minimis na 

prace przygotowawcze). 
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8. Występowanie pomocy publicznej na poziomie drugim. 

 

Drugi poziom potencjalnego występowania pomocy publicznej w związku z realizacją działania 1.3 RPO 

WSL wiąże się z relacjami między beneficjentem RPO WSL a przedsiębiorcami korzystającymi z jego 

usług (odbiorcami ostatecznymi). Beneficjent może bowiem wykorzystać fakt otrzymania w ramach RPO 

WSL dofinansowania publicznego, pokrywającego część wydatków ponoszonych przez niego w celu 

świadczenia usług (np. wydatków na stworzenie niezbędnej do tego infrastruktury) w ten sposób, że 

zaoferuje odbiorcom ostatecznym usługi po cenach preferencyjnych, nieodzwierciedlających pełnych 

kosztów ich wytworzenia. W takim przypadku dojdzie do pośredniego transferu zasobów publicznych, z 

którego korzystać będą odbiorcy ostateczni. Transfer ten będzie stanowił pomoc publiczną, o ile zajdą 

pozostałe przesłanki jej wystąpienia, tj.: 

 selektywność, 

 powstanie przysporzenia na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe, 

 zakłócenie konkurencji, 

 wpływ na wymianę handlową między krajami członkowskimi. 

O tym, czy w danym przypadku wszystkie te przesłanki będą równocześnie spełnione decyduje specyfika 

działalności beneficjenta dofinansowania. Przykładowo: 

 jeśli beneficjent wykorzysta dofinansowanie RPO WSL na stworzenie parku przemysłowo-

technologicznego, to jego usługi spełnią przesłankę selektywności (jako że z infrastruktury 

parku siłą rzeczy może korzystać tylko ograniczona liczba przedsiębiorstw – lokatorów); jeśli 

jednak beneficjent wykorzysta to dofinansowanie na stworzenie punktu konsultacyjnego, w 

którym każdy zainteresowany przedsiębiorca będzie mógł nieodpłatnie otrzymać pomoc w 

poszukiwaniu interesującej go nowej technologii, to wówczas selektywność nie wystąpi, 

 przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe wystąpi tylko wówczas, gdy 

beneficjent będzie oferował swe usługi po cenach niższych, niż rynkowe; natomiast nie wystąpi, 

jeśli beneficjent ten będzie oferował usługi po cenach niższych, niż ponoszony koszt 

wytworzenia, ale odpowiadających rynkowemu poziomowi cen. 
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Jak widać ustalenie, czy w danym przypadku wystąpi pomoc publiczna na poziomie drugim, wymaga 

indywidualnej analizy każdego projektu, w szczególności pod kątem grupy docelowej odbiorców 

ostatecznych oraz polityki cenowej stosowanej przez beneficjenta dofinansowania. 

Z praktycznego jednak punktu widzenia problem występowania pomocy publicznej na poziomie drugim w 

związku z realizacją działania 1.3 RPO WSL będzie miał znaczenie jedynie w dwóch przypadkach: 

1) gdy w ramach umowy dofinansowania beneficjent – w celu uniknięcia wystąpienia pomocy publicznej 

na poziomie pierwszym – zobowiąże się do świadczenia usług odbiorcom ostatecznym na 

preferencyjnych warunkach i w określonym wymiarze, tak jak to opisano w rozdz. 5.2., lub 

2) gdy działalność beneficjenta jest w całości lub przeważającej części finansowana środkami publicznymi 

(np. gdy beneficjentem jest j.s.t.). 

W tych bowiem przypadkach istnieje bezpośredni związek miedzy faktem otrzymywania przez 

beneficjenta zasobów publicznych a faktem świadczenia przezeń usług odbiorcom końcowym na 

preferencyjnych warunkach14. Należy przy tym zauważyć, że o ile w pierwszym przypadku wystąpienie 

pomocy publicznej na poziomie drugim będzie zjawiskiem nowym, spowodowanym bezpośrednio 

realizacją projektu finansowanego w ramach działania 1.3 RPO WSL, to w przypadku drugim pomoc 

publiczna na poziomie drugim występuje niezależnie od faktu realizacji takiego projektu i zapewne jej 

udzielanie miało miejsce już wcześniej (chyba, że projekt polega na rozpoczęciu działalności, która 

wcześniej nie była prowadzona). Zatem w pierwszym przypadku realizacja projektu w ramach działania 

1.3 RPO WSL będzie zawsze skutkowała koniecznością ustanowienia ram prawnych udzielania pomocy 

publicznej na poziomie drugim, podczas gdy w przypadku drugim takie ramy prawne mogły istnieć już 

wcześniej. 

Jeżeli natomiast dofinansowanie na poziomie pierwszym jest udzielane jako pomoc publiczna, a 

działalność beneficjenta co do zasady nie jest finansowana ze środków publicznych, to wówczas pomoc 

publiczna na drugim poziomie nie wystąpi. W takiej bowiem sytuacji na beneficjencie dofinansowania 

RPO WSL nie ciążą żadne zobowiązania do świadczenia odbiorcom końcowym usług na warunkach 

                                                
14

 związek taki istniałby również wówczas, gdyby koszty świadczenia usług doradczych odbiorcom końcowym były bezpośrednio 

kosztami kwalifikowanymi projektu, jednak taka sytuacja nie występuje w działaniu 1.3. 
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preferencyjnych; zatem ewentualne stosowanie przezeń takich preferencji wynika nie tyle z faktu 

otrzymania dofinansowania RPO WSL, co po prostu z ogólnej polityki danej IOB. 

Jeżeli pomoc publiczna na drugim poziomie wystąpi to podmiotem jej udzielającym będzie IOB -

beneficjent dofinansowania RPO WSL i to on powinien w pierwszej kolejności zadbać o legalność jej 

udzielania. Należy przy tym zauważyć, że programy pomocowe wydane w związku z realizacją 

regionalnych programów operacyjnych nie dotyczą sytuacji, w której podmiotem udzielającym pomocy 

publicznej jest beneficjent rpo15. W tej sytuacji beneficjenci działania 1.3 RPO WSL mogą udzielać 

pomocy publicznej odbiorcom końcowym na jeden z następujących sposobów: 

 jako pomocy publicznej opartej bezpośrednio o przepisy rozporządzenia KE Nr 800/2008, a przez 

to niewymagającej notyfikacji; biorąc pod uwagę charakter działalności beneficjentów działania 

1.3 w grę wchodziła by przede wszystkim pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i 

usługi wsparcia innowacji udzielana na warunkach opisanych w art. 36 tego rozporządzenia, 

 jako pomocy de minimis opartej bezpośrednio o przepisy rozporządzenia KE Nr 1998/2006, 

 jako pomocy indywidualnej, po jej uprzedniej notyfikacji i uzyskaniu pozytywnej decyzji KE – w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 

  

                                                
15

 wyjątkiem jest rozporządzenie MRR z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i 

poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych, jednak nie ma ono zastosowania przy realizacji działania 1.3 RPO 

WSL 
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9. Obowiązki Instytucji Zarządzającej związane z występowaniem pomocy publicznej. 

 

Podstawowym obowiązkiem instytucji zarządzającej programem operacyjnym, wynikającym z 

rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 jest zapewnienie, że operacje finansowane w ramach programu 

są realizowane zgodnie z prawem wspólnotowym i krajowym. Oznacza to w szczególności zapewnienie 

zgodności z prawem dotyczącym pomocy publicznej. 

Instytucja Zarządzająca przed zawarciem umowy dofinansowania projektu musi w pierwszej kolejności 

zbadać, czy umowa ta będzie stanowiła akt udzielenia pomocy publicznej (pomoc publiczna na poziomie 

pierwszym). W przypadku działania 1.3 RPO WSL będzie to polegało na weryfikacji testu pomocy 

publicznej, przygotowanego przez wnioskodawcę i załączonego do dokumentacji aplikacyjnej. 

 

Jeżeli okaże się, iż pomoc publiczna na pierwszym poziomie występuje, to wówczas należy upewnić się, 

iż beneficjent dołączył do dokumentacji aplikacyjnej informacje wymagane prawem, a mianowicie: 

 w przypadku pomocy de minimis - informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 

pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311), 

 w przypadku pomocy publicznej – informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o 

pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 

53, poz. 312). 

Kolejnym etapem będzie ustalenie właściwej podstawy prawnej do udzielenia pomocy publicznej 

(programu pomocowego)16. Zagadnienie to opisano szczegółowo w rozdziale 6. 

Następnie należy upewnić się co do możliwości zawarcia umowy dofinansowania projektu z zachowaniem 

wszystkich postanowień programu pomocowego. W szczególności chodzi tu o fakt, że programy 

                                                
16

 jeżeli ma być udzielona pomoc publiczna nieobjęta programem pomocowym, to wówczas Instytucja Zarządzająca powinna 

dokonać jej notyfikacji, zaś sama umowa dofinansowania może zostać zawarta dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji KE. 

Postępowanie wewnątrzkrajowe związane z notyfikacją opisuje rozdz. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w 

sprawach dotyczących pomocy publicznej 
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pomocowe nie zezwalają na udzielenie pomocy publicznej na realizację projektów już rozpoczętych (z 

wyjątkiem pomocy de minimis), a w stosunku do dużych przedsiębiorstw określają dodatkowe warunki 

występowania efektu zachęty, które należy zweryfikować przed udzieleniem pomocy. 

Jeżeli wynik tych weryfikacji jest pozytywny, to wówczas można zawrzeć umowę dofinansowania 

projektu stanowiącą akt udzielenia pomocy publicznej. Oczywiście treść tej umowy musi być zgodna z 

przepisami właściwego programu pomocowego (co dotyczy w szczególności katalogu wydatków 

kwalifikowanych oraz intensywności dofinansowania). Dodatkowo: 

 jeżeli udzielana pomoc jest pomocą de minimis – beneficjentowi należy wystawić zaświadczenie 

zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w 

sprawie zaświadczeń pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

(Dz.U. Nr 53, poz. 354), 

 jeżeli udzielana jest inna pomoc publiczna - beneficjent powinien zostać poinformowany o tym, 

że jest mu udzielana pomoc publiczna, ze wskazaniem numeru programu pomocowego (lista 

tych programów jest dostępna pod adresem internetowym 

http://www.uokik.gov.pl/informacje_o_decyzjach_komisji_europejskiej2.php ) 

Realizacja każdego projektu jest rutynowo monitorowana przez Instytucję Zarządzającą pod kątem 

zgodności z postanowieniami umowy dofinansowania. W przypadku gdy umowa ta stanowiła akt 

udzielenia pomocy publicznej i została prawidłowo zawarta (jej postanowienia są zgodne z programem 

pomocowym) to wówczas sam fakt realizacji projektu zgodnie z tą umową świadczy o właściwym 

wykorzystywaniu przez beneficjenta otrzymanej pomocy publicznej – nie są tu wymagane żadne 

nadzwyczajne mechanizmy monitorowania.  

Natomiast dodatkowy obowiązek IZ wynikający z faktu udzielenia pomoc publicznej polega na obowiązku 

sporządzania sprawozdań o udzielonej pomocy, kierowanych do UOKiK. Zakres tej sprawozdawczości jest 

określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej 

pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach 

przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153, 

poz. 952). Instytucja Zarządzająca RPO WSL powinna przekazywać te sprawozdania z wykorzystaniem 

aplikacji SHRIMP. 

http://www.uokik.gov.pl/informacje_o_decyzjach_komisji_europejskiej2.php
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Jeżeli pomoc publiczna nie występuje na poziomie pierwszym ale występuje na poziomie drugim, to 

wówczas IZ nie jest podmiotem udzielającym pomocy, zatem nie ciążą na niej omówione wyżej 

szczególne obowiązki. Podmiotem udzielającym pomocy, odpowiedzialnym za dochowanie wszystkich 

wymogów związanych z jej udzielaniem jest wtedy beneficjent projektu finansowanego z RPO WSL. Te 

obowiązki beneficjenta wynikają wprost z przepisów prawa, zatem nie ma konieczności wprowadzania 

dodatkowych postanowień do umowy dofinansowania projektu środkami RPO WSL. Niemniej jednak IZ – 

będąc odpowiedzialna za całokształt zgodności projektu z prawem wspólnotowym - winna upewnić się, 

np. w ramach kontroli realizacji projektu, iż obowiązki te są faktycznie realizowane przez beneficjenta17. 

 

Szczególna sytuacja wystąpi wówczas, gdy w projekcie następuje uniknięcie występowania pomocy 

publicznej na poziomie pierwszym poprzez transfer korzyści ekonomicznej na szczebel ostatecznych 

odbiorców pomocy, w sposób opisany w rozdz. 5.2. Jak wskazano w tamtym rozdziale beneficjent 

dofinansowania projektu nie osiągnie korzyści ekonomicznej, jeśli jego zdyskontowane przepływy 

pieniężne (DCF) związane z realizacją projektu będą mniejsze lub równe zeru. Ustalenie wartości DCF 

następuje po okresie czasu ustalonym między IZ a beneficjentem (okres ten może sięgnąć nawet 

kilkunastu lat). Jeśli w momencie dokonywania tego rozliczenia wartość DCF jest dodatnia, to beneficjent 

zwraca IZ odpowiednią kwotę tak, aby wyzerować wartość DCF18. 

Zastosowanie takiej konstrukcji musi być odpowiednio sformalizowane już na etapie zawierania umowy o 

dofinansowaniu projektu środkami RPO WSL. Elementem tej umowy (w jej treści głównej lub jako 

dodatkowy załącznik) musi być zobowiązanie beneficjenta do: 

 przedstawienia IZ po określonym czasie rozliczenia zdyskontowanych przepływów pieniężnych, 

 dokonania ewentualnego zwrotu do IZ odpowiedniej kwoty wynikającej z w/w rozliczenia, 

 prowadzenia przez cały ten czas odrębnej księgowości dla projektu, 

                                                
17

 analogicznie jak np. w przypadku kontroli, czy beneficjent przestrzega przepisów Prawa zamówień publicznych 

18
 raz jeszcze należy podkreślić, iż taki mechanizm może, ale nie musi, skutkować wystąpieniem pomocy publicznej na poziomie 

drugim 
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 poddania się przez cały ten czas kontroli IZ w zakresie związanym z wypełnianiem powyższych 

obowiązków. 

Dodatkowo wydaje się wskazane, aby IZ uzyskała od beneficjenta zabezpieczenie na poczet powstania 

po stronie beneficjenta obowiązku zwrotu kwot pieniężnych do IZ. Zabezpieczenie takie mogłoby np. 

mieć formę weksla własnego. 

Oczywiście w przypadku zawarcia takiej umowy do obowiązków IZ będzie należało wyegzekwowanie od 

beneficjenta realizacji jej postanowień, w szczególności postanowienia o przedstawieniu rozliczenia i 

zwrocie ewentualnej nadwyżki finansowej. 
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10. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje. 

 

Analiza przeprowadzona w niniejszym opracowaniu wykazała, że regulacje dotyczące pomocy publicznej 

mają zasadniczy wpływ na sposób realizacji działania 1.3 RPO WSL. Ze względu na charakter tego 

działania nie sposób z góry wykluczyć wystąpienia pomocy publicznej nieomal w żadnym spośród 

finansowanych projektów, niezależnie od typu projektu i charakteru beneficjenta. Pomoc publiczna na 

pewno nie wystąpi jedynie wówczas, gdy beneficjentem dofinansowania jest jednostka naukowa, a 

projekt polega na wzmocnieniu jej zdolności do dokonywania transferu technologii wytwarzanej w 

ramach działalności własnej jednostki (w ramach Typu projektu 3) lub na ulepszeniu laboratoriów 

wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia własnych prac B+R19 (w ramach Typu projektu 5). 

Inną jeszcze – wydaje się, że czysto teoretyczną – możliwością uniknięcia występowania pomocy 

publicznej jest wykazanie, iż realizacja projektu nie będzie miała żadnego wpływu na wymianę handlową 

między krajami członkowskimi UE. Ciężar przeprowadzenia takiego dowodu spoczywa oczywiście na 

beneficjencie, a Instytucja Zarządzająca powinna starannie taki dowód zweryfikować. 

W pozostałych wypadkach dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.3 będzie stanowiło 

pomoc publiczną, chyba że zostanie zastosowany mechanizm transferu korzyści ekonomicznych na 

odbiorców końcowych. Podejście to może wydawać się kuszące, lecz przed jego zastosowaniem 

beneficjent oraz IZ powinni starannie rozważyć nie tylko jego krótkoterminowe zalety, ale także jego 

długoterminowe konsekwencje. Te pierwsze są oczywiste – beneficjent otrzymuje dofinansowanie w 

maksymalnej wysokości przewidzianej w Uszczegółowieniu RPO WSL, więc potrzebuje zapewnić 

stosunkowo niewielki wkład własny w realizację projektu. Jednak w dłuższej perspektywie beneficjent 

ten może staną przed trudną alternatywą: albo będzie przez wiele lat prowadził działalność z wysokim 

deficytem operacyjnym (co zmusi go do zapewnienia dodatkowych źródeł finansowania tej działalności) 

albo też w momencie dokonywania rozliczenia z IZ będzie musiał zwrócić znaczące kwoty, czasami nawet 

porównywalne z kwotą otrzymanego dofinansowania. Tak więc użycie tego mechanizmu nie tyle 

rozwiązuje problem braku wystarczających środków własnych beneficjenta na realizację projektu, co 

odwleka ten problem w czasie. 
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 i ewentualnie do kształcenia studentów w ramach bezpłatnych studiów dziennych 
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Dodatkowa komplikacja związana ze stosowaniem tego mechanizmu polega na tym, że generuje on 

znaczne obciążenia administracyjne po obu stronach, jako że umowa dofinansowania projektu w takim 

przypadku wiąże strony przez długi okres okres czasu, znacznie wykraczający poza okres trwałości 

projektu wymagany rozporządzeniem 1083/2006. W okresie tym beneficjent musi prowadzić dla projektu 

wyodrębnioną księgowość, nie może też wykorzystywać majątku nabytego lub wytworzonego w ramach 

projektu dla celów niezwiązanych z jego realizacją. Z kolei IZ powinna w tym całym okresie monitorować 

poprawność realizacji umowy dofinansowania przez beneficjenta. 

Powyższe oczywiście nie oznacza, że mechanizm transferu korzyści nie powinien być w ogóle stosowany. 

Jednak wskazane jest, aby: 

1) stosować go jedynie w wypadkach, kiedy bariera polegająca na braku wkładu własnego jest 

rzeczywiście dotkliwa (a więc przede wszystkim w Typie projektu 1, gdzie kwota wymaganego wkładu 

własnego beneficjenta może wynosić nawet dziesiątki milionów złotych), 

2) przed jego zastosowaniem stworzyć (beneficjent) i zweryfikować (IZ) rzetelny biznesplan, pozwalający 

na realistyczne oszacowanie przyszłych przepływów pieniężnych projektu i ocenę, czy beneficjent będzie 

w stanie zapewnić długoterminowe funkcjonowanie przedsięwzięcia generującego trwały deficyt, a także 

ewentualny zwrot nadwyżki finansowej w momencie dokonywania rozliczenia. 

Jeżeli natomiast beneficjent akceptuje fakt, że otrzymywane przezeń dofinansowanie stanowi pomoc 

publiczną, to wówczas powstaje kwestia doboru takiego sposobu udzielania tej pomocy, który będzie 

najbardziej korzystny dla beneficjenta. Autor niniejszego opracowania rekomenduje, aby pomoc 

publiczna w działaniu 1.3 była – wszędzie gdzie to jest tylko możliwe – udzielana jako pomoc de minimis. 

Podejście to ma wiele zalet, w tym: wysoki dopuszczalny poziom dofinansowania, brak ograniczeń co do 

katalogu wydatków kwalifikowanych oraz relatywnie niski poziom obciążeń biurokratycznych związanych 

z udzielaniem pomocy. Jednym znaczącym ograniczeniem przy stosowaniu pomocy de minimis jest fakt, 

że dopuszczalna kwota tej pomocy wynosi 200 tys. euro (chyba, że beneficjent w okresie ostatnich 3 lat 

otrzymał już inną pomoc de minimis), a zatem według obecnego kursu walutowego jest to około 800 tys. 

zł. Jednakże ograniczenie to w wielu przypadkach nie będzie miało praktycznego znaczenia. W myśl 

bowiem Uszczegółowienia RPO WSL dopuszczalna kwota dofinansowania i tak jest ograniczona do 

wartości 100 tys. zł w Typie projektów 3 oraz 1 mln zł w Typach projektów 4 i 6. Wydaje się zatem 
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celowe, aby w tych typach projektów pomoc była co do zasady udzielana jako pomoc de minimis, a tylko 

w szczególnych wypadkach jako inna pomoc publiczna. 

W przypadku Typu projektów 1, 2 i 5 możliwości udzielania pomocy de minimis są ograniczone, ze 

względu na to, że dofinansowanie w kwocie 200 tys. euro stanowiłoby już relatywnie niewielki odsetek 

kosztów projektu. Dlatego pomoc publiczna na projekty należące do tych typów powinna być udzielana 

przede wszystkim jako regionalna pomoc inwestycyjna, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rozwoju 

Regionalnego: 

 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji 

otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, 

infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

W tych przypadkach regionalna pomoc inwestycyjna może być uzupełniana pomocą de minimis 

przeznaczoną na pokrycie kosztów przygotowania projektu, zakupu innych usług doradczych oraz innych 

wydatków nieinwestycyjnych niezbędnych dla osiągnięcia celu projektu. 
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Wykaz dokumentów wykorzystywanych przy sporządzaniu ekspertyzy 

 

1. Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

2. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-41/90 Höfner i Elser przeciwko 

Macrotron GmbH 

3. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-67/96, Albany 

4. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-35/96 Komisja vs. Włochy 

5. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-263/86, Humble and Edel 

6. orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-109/92, 

Wirth/Landeshauptstadt Hannover 

7. rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 

8. rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 800/2008 

9. rozporządzenie Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 

10. Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i 

innowacyjną (2006/C 323/01) 

11. komunikat Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów 

pomocy państwa (Dz. Urz. UE C 136 z 16.06.2009) 

12. komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 

(2008/C 14/02) 

13. decyzja Komisji Europejskiej w sprawie N 293/2008 (Węgry) 

14. decyzja Komisji Europejskiej w sprawie N 258/2000 (Niemcy) 

15. decyzja Komisji Europejskiej w sprawie N 486/2002 (Szwecja) 

16. decyzja Komisji Europejskiej w sprawie N 610/2001 (Niemcy) 

17. decyzja Komisji Europejskiej w sprawie N 377/2007 (Królestwo Niderlandów) 

18. decyzja Komisji Europejskiej w sprawie w sprawie N 644/g/2002 (Niemcy) 

19. Vademecum Community Rules On State Aid 01.09.2003 – publikacja Komisji Europejskiej 

20. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

21. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

22. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
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23. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

24. ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 

25. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

26. ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

27. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

28. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

29. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 

30. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 

przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

31. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń pomocy de 

minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

32. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej 

pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach 

przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych 

33. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań 

o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem 

aplikacji SHRIMP 

34. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 

programów operacyjnych 

35. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków 

innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 

36. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania 

pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury 

sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych 
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37. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych 

38. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 

udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych 

39. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie 

udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych 

40. Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2007 – 2013 

41. „Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce” - raport opublikowany w lipcu 2009 r. przez 

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości 

 

 


