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Czerwiec 2015 

Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (rozporządzenie 651/2014) - dokument roboczy 
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 

Najpierw należy sprawdzić ogólne warunki stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (12 warunków, art. 1-12), a następnie 
warunki dotyczące pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.  
 

A. Ogólne warunki stosowania 
 

 OGÓLNE WARUNKI ZGODNOŚCI KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) 
Artykuł 1 - Wykluczenie niektórych działań (ust. 2)  
Nie ma zastosowania do: 
• programów pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, których 

roczny średni budżet na pomoc państwa przekracza 150 mln EUR, po sześciu 
miesiącach od daty ich wejścia w życie (rozporządzenie może mieć nadal 
zastosowanie przez dłuższy okres do jakiegokolwiek z takich programów pomocy po 
dokonaniu oceny stosownego planu ewaluacji zgłoszonego Komisji przez państwo 
członkowskie, w terminie 20 dni roboczych od wejścia w życie danego programu);  

• wszelkich zmian w programach, o których mowa powyżej, innych niż zmiany, które 
nie mogą wpływać na zgodność programu pomocy na podstawie rozporządzenia lub 
nie mogą w istotny sposób rzutować na treść zatwierdzonego planu oceny; 

• pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem;  
• pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w 

stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy. 
Artykuł 1 - Wykluczenie niektórych sektorów (ust. 3)  
• sektora rybołówstwa i akwakultury* (podobnie jak w rozporządzeniu 1379/2013); z 

wyjątkiem pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną dla MŚP; 
• sektora produkcji podstawowej produktów rolnych* z wyjątkiem pomocy na 

działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną dla MŚP. 
*W przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność również w sektorach 
wchodzących w zakres rozporządzenia, rozporządzenie ma zastosowanie do pomocy 
przyznanej w związku z działalnością w tych sektorach, pod warunkiem że państwa 
członkowskie zapewnią, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści 
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z pomocy. 
Artykuł 1 - Wykluczenie przedsiębiorstw, do których zastosowanie ma zasada 
Deggendorf (ust. 4) 

 

Nie ma zastosowania do programów pomocy, które nie wykluczają wyraźnie możliwości 
wypłacenia pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek 
zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za 
niezgodną z prawem/z rynkiem wewnętrznym, i nie ma zastosowania do pomocy ad hoc 
dla takiego przedsiębiorstwa. 
Artykuł 1 - Wykluczenie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji (ust. 4)  
Nie ma zastosowania do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji.  

Artykuł 1 - Wykluczenie środków pomocy naruszających prawo Unii (ust. 5)  
Nie ma zastosowania do środków pomocy państwa, które nierozerwalnie wiążą się z 
naruszeniem prawa Unii, w szczególności: 
a) jeżeli przyznanie pomocy uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania przez 
beneficjenta siedziby w danym państwie członkowskim lub prowadzeniem przez niego 
działalności w przeważającej mierze w danym państwie członkowskim. Dozwolony jest 
wymóg posiadania w momencie wypłaty pomocy zakładu lub oddziału w państwie 
członkowskim przyznającym pomoc; 
b) jeśli przyznanie pomocy uwarunkowane jest obowiązkiem korzystania z towarów 
produkcji krajowej lub usług krajowych; 
c) do środków ograniczających możliwości beneficjentów w zakresie wykorzystania 
wyników działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej w innych państwach 
członkowskich. 
Artykuł 4 - Progi pomocy powodujące obowiązek zgłoszenia  
Nie ma zastosowania do pomocy przekraczającej następujące progi: 
• działalność badawcza i rozwojowa: 

i. Jeśli projekt obejmuje głównie badania podstawowe: 40 mln EUR na 
przedsiębiorstwo i na projekt; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa 
kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w 
zakres kategorii badań podstawowych. 
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ii. Jeśli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe: 20 mln EUR na 
przedsiębiorstwo i na projekt; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa 
kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w 
zakres kategorii badań przemysłowych lub w zakres obydwu kategorii badań: 
przemysłowych i podstawowych. 

iii. Jeśli projekt obejmuje głównie badania eksperymentalne: 15 mln EUR na 
przedsiębiorstwo i na projekt; dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa 
kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania z zakresu 
eksperymentalnych prac rozwojowych. 

iv. Jeśli jest to projekt EUREKA lub projekt realizowany przez wspólne 
przedsiębiorstwo (art. 185 lub art. 187 TFUE), kwoty, o których mowa w ppkt (i)–
(iii), są podwojone. 

v. Jeżeli pomoc na projekty badawczo-rozwojowe jest przyznana w formie zaliczek 
zwrotnych, które — przy braku przyjętej metody obliczania ekwiwalentu dotacji 
brutto — są wyrażone jako odsetek kosztów kwalifikowalnych, a środek 
przewiduje, że w przypadku pomyślnego wyniku projektu, na podstawie rozsądnej i 
ostrożnej hipotezy, zaliczki zostaną spłacone przy zastosowaniu stopy procentowej 
co najmniej równej stopie dyskontowej obowiązującej w momencie przyznania 
pomocy, to kwoty, o których mowa w ppkt (i)–(iv), są zwiększane o 50 %. 

vi. W przypadku pomocy na studia wykonalności poprzedzające działania badawcze: 
7,5 mln EUR na badanie. 

• infrastruktura badawcza: 20 mln EUR na infrastrukturę; 
• klastry innowacyjne: 7,5 mln EUR na klaster; 
• pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności: 5 mln EUR na przedsiębiorstwo i na 

projekt; 
• pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne: 7,5 mln EUR na przedsiębiorstwo i 

na projekt. 
Nie należy obchodzić progów poprzez sztuczne dzielenie programów pomocy lub 
projektów pomocy. 
Artykuł 5 - Przejrzystość pomocy   
Ma zastosowanie tylko do pomocy przejrzystej. Za pomoc przejrzystą uznaje się:  
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• dotacje oraz dotacje na spłatę odsetek; 
• pożyczki (gdzie ekwiwalent dotacji brutto oblicza się na podstawie stopy referencyjnej 

obowiązującej w dniu przyznania pomocy); 
• zabezpieczenia  

(ekwiwalent dotacji brutto obliczony na podstawie bezpiecznych stawek określonych 
w obwieszczeniu Komisji  

lub  
ekwiwalent dotacji brutto zatwierdzony przed wprowadzeniem środka na podstawie 
obwieszczenia Komisji w sprawie gwarancji, a przyjęta metoda obliczania wyraźnie 
odnosi się do przedmiotowego rodzaju gwarancji i rodzaju transakcji bazowej w 
kontekście stosowania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych); 

• korzyści podatkowe (gdzie przewidziano pułap zapobiegający przekroczeniu 
obowiązującego progu); 

• zaliczki zwrotne (jeżeli łączna nominalna kwota zaliczek zwrotnych nie przekracza 
progów obowiązujących na mocy tego rozporządzenia lub jeżeli metoda obliczania 
ekwiwalentu dotacji brutto zaliczki zwrotnej została — po zgłoszeniu jej Komisji — 
zaakceptowana przed wprowadzeniem środka). 

Artykuł 6 - Efekt zachęty   
Pomoc wywołująca efekt zachęty może być objęta wyłączeniem jedynie wówczas, gdy: 
• beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego wniosek o przyznanie 

pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności, 
zawierający co najmniej następujące informacje: 
- nazwę przedsiębiorstwa i informację o jego wielkości; 
- opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i zakończenia; 
- lokalizację projektu; 
- wykaz kosztów projektu; 
- rodzaj pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, zaliczka zwrotna, zastrzyk 

kapitałowy lub inne) oraz kwota finansowania publicznego, potrzebnego do 
realizacji projektu. 

• pomoc ad hoc na rzecz dużych przedsiębiorstw: oprócz powyższego, państwo 
członkowskie przed przyznaniem pomocy sprawdziło, że beneficjent dostarczył 
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dokumentację wykazującą, że pomoc przyniesie jeden lub więcej z poniższych 
efektów: 
- znaczące zwiększenie zasięgu projektu lub działania dzięki środkowi pomocy, lub 
- znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt lub 

działanie dzięki środkowi pomocy, lub 
- znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania. 
Wyjątki 

• Korzyści podatkowe, jeśli: 
- środek ustanawia prawo do uzyskania pomocy zgodnie z obiektywnymi kryteriami 

i bez dalszej ingerencji ze strony państwa członkowskiego; oraz 
- środek został przyjęty i obowiązuje przed przystąpieniem do realizacji projektu lub 

działania objętego pomocą, z wyjątkiem kolejnych wersji programów pomocy 
fiskalnej, jeśli dane działanie było już objęte poprzednimi programami w formie 
korzyści podatkowych.  

 
Artykuł 7 - Koszty kwalifikowalne  

• Do celów obliczenia intensywności pomocy stosuje się kwoty przed potrąceniem 
podatku lub innych opłat; 

• pomoc przyznawana w formie innej niż dotacja, kwotę pomocy stanowi ekwiwalent 
dotacji brutto pomocy; 

• pomoc wypłacana w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w momencie jej 
przyznania na podstawie stopy dyskontowej mającej wówczas zastosowanie 
(podobnie w przypadku kosztów kwalifikowalnych i przy zastosowaniu stopy 
procentowej obowiązującej w momencie przyznania pomocy);  

• raty pomocy w formie korzyści podatkowych są dyskontowane na podstawie stóp 
dyskontowych obowiązujących w różnych momentach realizacji korzyści podatkowej; 

• w przypadku gdy pomoc jest przyznawana w formie zaliczek zwrotnych, które — przy 
braku przyjętej metody obliczania ekwiwalentu dotacji brutto — są wyrażone jako 
odsetek kosztów kwalifikowalnych, a środek przewiduje, że w przypadku pomyślnego 
wyniku projektu, na podstawie rozsądnej i ostrożnej hipotezy, zaliczki zostaną 
spłacone przy zastosowaniu stopy procentowej co najmniej równej stopie dyskontowej 
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obowiązującej w momencie przyznania pomocy, to maksymalne poziomy 
intensywności pomocy można zwiększyć o 10 punktów procentowych. 

• Koszty kwalifikowalne i dokumentacja. Koszty kwalifikowalne poparte jasną, 
szczegółową i aktualną dokumentacją. 

Artykuł 8 - Kumulacja  
• W przypadku progów powodujących obowiązek zgłoszenia oraz 

maksymalnych progów intensywności pomocy uwzględnia się całkowitą kwotę 
pomocy państwa (ust. 1). 

• Jeżeli finansowanie Unii (nie pod kontrolą państwa członkowskiego) jest połączone z 
pomocą państwa, do określenia, czy przestrzegane są progi powodujące obowiązek 
zgłoszenia i maksymalne intensywności pomocy, uwzględnia się wyłącznie pomoc 
państwa, pod warunkiem że łączna kwota finansowania publicznego przyznanego w 
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych nie przekracza 
najkorzystniejszej stopy finansowania określonej w obowiązujących przepisach prawa 
Unii (ust. 2). 

• Wyłączoną pomoc można kumulować z wszelką inną pomocą państwa, pod 
warunkiem że środki te dotyczą różnych, możliwych do wyodrębnienia kosztów 
kwalifikowalnych (ust. 3 lit. a)). 

• Brak możliwości kumulowania wyłączonej pomocy z inną pomocą państwa w 
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, pokrywających się 
częściowo lub w całości, jeżeli taka kumulacja powoduje przekroczenie najwyższego 
poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej 
pomocy (ust. 3 lit. b)). 

• Pomocy państwa wyłączonej na mocy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
blokowych nie można kumulować z żadną pomocą de minimis w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji byłoby 
przekroczenie poziomów intensywności pomocy określonych w rozdziale III 
rozporządzenia (ust. 5). 

 

Artykuł 9 - Publikacja i informacja   
• Publikacja na kompleksowej stronie internetowej dotyczącej pomocy państwa 

następujących danych na szczeblu krajowym lub regionalnym (ust. 1): 
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a. skrócone informacje (zob. art. 11) lub link do nich; 
b. pełen tekst poszczególnych środków pomocy (zob. art. 11) lub link zapewniający 

dostęp do pełnego tekstu; 
c. informacje na temat każdej pomocy indywidualnej przekraczającej 500 000 EUR 

(zob. załącznik III). 
W odniesieniu do pomocy przyznanej na projekty w ramach europejskiej współpracy 
terytorialnej, informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, umieszcza się na 
stronie internetowej państwa członkowskiego, w którym dana instytucja zarządzająca, 
zgodnie z definicją w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1299/2013, ma siedzibę. Opcjonalnie, uczestniczące państwa członkowskie mogą 
również postanowić, że każde z nich dostarcza informacje dotyczące środków pomocy 
na swoim terytorium na odpowiednich stronach internetowych. 

• W przypadku programów w formie korzyści podatkowych oraz programów objętych 
art. 16 i 21 (z wyjątkiem MŚP, które nie zrealizowały żadnej sprzedaży komercyjnej 
na jakimkolwiek rynku) warunki określone w ust. 1 lit. c) tego artykułu uznaje się za 
spełnione, jeżeli państwa członkowskie publikują wymagane informacje dotyczące 
kwot pomocy indywidualnej w następujących przedziałach (w mln EUR) (ust. 2): 
- 0,5-1; 
- 1-2; 
- 2-5; 
- 5-10; 
- 10–30; oraz 
- 30 lub więcej. 

• Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. c), przedstawia się i udostępnia w sposób 
znormalizowany (zob. załącznik III), umożliwiający ich sprawne wyszukiwanie i 
pobieranie. Informacje, o których mowa w ust. 1, są publikowane w terminie 6 
miesięcy od daty przyznania pomocy lub, w przypadku pomocy w formie ulgi 
podatkowej, w ciągu 1 roku od daty, w której wymagane jest złożenie deklaracji 
podatkowej, i będą dostępne co najmniej przez okres 10 lat od dnia, w którym pomoc 
została przyznana (ust. 4). 

• Państwa członkowskie muszą zastosować się do przepisów tego artykułu najpóźniej w 
ciągu dwóch lat od daty wejścia w życie rozporządzenia (tj. 1.7.2016 r.) (ust. 6). 
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Definicje pojęć: zob. art. 2 (uwaga na nową definicję przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji) 
 
Sprawozdawczość: artykuł 11 
Monitorowanie: artykuł 12 
Wycofanie przywileju wyłączenia grupowego: artykuł 10 
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B. Szczególne warunki dotyczące pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 
 

ARTYKUŁ 25 
POMOC NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE 

KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) 

Zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, jeśli mają 
zastosowanie ogólne warunki zgodności oraz warunki tego artykułu (ust. 1). 

 

Działalność kwalifikująca się do otrzymania pomocy  

• Działalność kwalifikująca się do otrzymania pomocy (ust. 2):  
a) badania podstawowe; 
b) badania przemysłowe; 
c) eksperymentalne prace rozwojowe; 
d) studium wykonalności. 

 

Koszty kwalifikowalne  
• Koszty kwalifikowalne projektów badawczo-rozwojowych przypisane do 

konkretnej kategorii działalności badawczo-rozwojowej (ust. 3): 
a) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników 

pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie; 
b) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one 

wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli nie są wykorzystywane na 
potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne 
uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji 
projektu, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad 
rachunkowości; 

c) koszty budynków i gruntów; w zakresie i przez okres, w jakim są one 
wykorzystywane na potrzeby projektu. Budynki: tylko koszty amortyzacji 
odpowiadające okresowi realizacji projektu; obliczone na podstawie 
powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Grunty; koszty przekazania na 
zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe; 

d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów 
zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła 
zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i 
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równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu; 
e) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, 

dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji 
projektu. 

• Za koszty kwalifikowalne w przypadku studium wykonalności uznaje się koszty 
jego realizacji (ust. 4) 

Intensywność pomocy  
• Intensywność pomocy w przypadku każdego beneficjenta nie przekracza (ust. 5): 

a) 100 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych; 
b) 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych; 
c) 25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac 

rozwojowych; 
d) 50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności. 

• Premie: Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % 
kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób (ust. 6): 
a) o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw oraz o 20 

punktów procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw; 
b) o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących 

warunków: 
i. projekt zakłada efektywną współpracę: 

- między przedsiębiorstwami, z których przynajmniej jedno jest MŚP, 
lub projekt jest realizowany w co najmniej dwóch państwach 
członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie 
umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne 
pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów 
kwalifikowalnych, lub 

- między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją 
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia 
ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do 
publikowania własnych wyników badań; 

ii. wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (na konferencjach, za 
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pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź bezpłatnego lub 
otwartego oprogramowania). 

• Intensywność pomocy na studium wykonalności można zwiększyć o 10 punktów 
procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw i o 20 punktów 
procentowych w przypadku małych przedsiębiorstw. 

 
 

ARTYKUŁ 26 
POMOC INWESTYCYJNA NA INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ 

KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) 

• Zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, jeśli 
mają zastosowanie ogólne warunki zgodności oraz warunki tego artykułu (ust. 
1) 

 

• Jeżeli infrastrukturę wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności 
gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie, koszty i dochody z 
każdego rodzaju działalności należy rozliczać osobno, konsekwentnie stosując 
obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów (ust. 2). 

 

• Cena rynkowa pobierana za prowadzenie lub użytkowanie infrastruktury (ust. 
3). 

 

• Dostęp do infrastruktury udzielany szeregowi użytkowników na 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Przedsiębiorstwom, które 
finansują co najmniej 10 % kosztów inwestycji, można przyznać preferencyjny 
dostęp na bardziej korzystnych warunkach, proporcjonalnie do wkładu 
przedsiębiorstwa w koszty inwestycji; warunki preferencyjnego dostępu są 
udostępniane publicznie (ust. 4). 

 

• Koszty kwalifikowalne: koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne (ust. 5). 

 

• Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych (ust. 
6). 

 

• Jeżeli infrastruktura otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na działalność 
gospodarczą, jak i niegospodarczą, wprowadza się mechanizm monitorowania i 
wycofania, zapewnia się, że w wyniku zwiększenia udziału działalności 
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gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w momencie przyznania 
pomocy nie przekroczono obowiązującej maksymalnej intensywności pomocy 
(ust. 7). 

 
 

ARTYKUŁ 27 
POMOC DLA KLASTRÓW INNOWACYJNYCH 

KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) 

Zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, jeśli mają 
zastosowanie ogólne warunki zgodności oraz warunki tego artykułu (ust. 1). 

 

• Pomoc udzielana jest wyłącznie podmiotowi prawnemu zarządzającemu 
klastrem innowacyjnym (ust. 2).  

 

• Dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra jest udzielany szeregowi 
użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach 
Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10 % kosztów inwestycji, 
można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach, 
proporcjonalnie do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji korzystne 
warunki są udostępniane publicznie (ust. 3). 

 

• Opłaty pobierane za korzystanie z zaplecza klastra i za udział w jego działaniach 
odpowiadają cenom rynkowym lub odzwierciedlają ich koszty (ust. 4). 

 

Pomoc inwestycyjna  
• Pomoc inwestycyjną można przyznać na utworzenie lub modernizację klastrów 

innowacyjnych. Koszty kwalifikowalne: koszty inwestycji w rzeczowe aktywa 
trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (ust. 5). 

 

• Intensywność pomocy inwestycyjnej: nie przekracza 50 % kosztów 
kwalifikowalnych. Intensywność pomocy można zwiększyć o 15 punktów 
procentowych w przypadku klastrów innowacyjnych usytuowanych na 
obszarach spełniających warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE oraz o 
5 punktów procentowych w przypadku klastrów innowacyjnych znajdujących 
się na obszarach spełniających warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE 
(ust. 6). 

 

Pomoc operacyjna  
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• Czas trwania: Czas trwania pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych 
nie przekracza dziesięciu lat (ust. 7). 

 

• Za koszty kwalifikowalne pomocy operacyjnej uznaje się: koszty personelu i 
koszty administracyjne (w tym koszty ogólne) dotyczące (ust. 8): 
a. aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się 

informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i 
dopasowanych usług wsparcia dla biznesu; 

b. marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub 
organizacji oraz zwiększenia widoczności klastra; 

c. zarządzania zapleczem klastra; organizacji programów szkoleniowych, 
warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia 
sieci kontaktów i współpracy transnarodowej. 

 

• Intensywność pomocy operacyjnej nie przekracza 50 % łącznych 
kwalifikowalnych kosztów w okresie, na który przyznawana jest pomoc 
(ust 9). 

 

 
ARTYKUŁ 28 

POMOC DLA MŚP NA WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI 
KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) 

• Zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, jeśli 
mają zastosowanie ogólne warunki zgodności oraz warunki tego artykułu (ust. 
1) 

 

• Koszty kwalifikowalne (ust. 2):  
a. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości 

niematerialnych i prawnych; 
b. koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji 

prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę bądź z dużego 
przedsiębiorstwa, który to personel zajmuje się działalnością badawczą, 
rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u beneficjenta 
stanowiskach i nie zastępuje innego personelu; 

c. koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji. 

 

• Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych (ust. 3).  



ZASTRZEŻENIE PRAWNE 
 

Niniejsza lista kontrolna nie jest oficjalnym dokumentem Komisji Europejskiej. Może być ona pomocnym, dodatkowym 
narzędziem w kontekście stosowania rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (ogólnego rozporządzenia w 
sprawie wyłączeń blokowych), jednak nie zastępuje ona tego rozporządzenia. Aby skorzystać z wyłączenia z wymogu zgłoszenia 
określonego w rozporządzeniu, konieczne jest zachowanie pełnej zgodności z jego przepisami. 

 

14 

• W szczególnym przypadku, jakim jest pomoc na usługi doradcze w zakresie 
innowacji i usługi wsparcia innowacji, intensywność pomocy może zostać 
zwiększona do 100 % kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że całkowita 
kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia nie 
przekracza 200 000 EUR na jednostkę w dowolnym trzyletnim okresie (ust. 4). 

 
ARTYKUŁ 29 

POMOC NA INNOWACJE PROCESOWE I ORGANIZACYJNE 
KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) 

• Zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, jeśli 
mają zastosowanie ogólne warunki zgodności oraz warunki tego artykułu (ust. 
1). 

• Pomoc dla dużych przedsiębiorstw kwalifikuje się tylko pod warunkiem, że 
skutecznie współpracują one z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a 
współpracujące MŚP ponoszą przynajmniej 30 % całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych (ust. 2). 

• Koszty kwalifikowalne (ust. 3): 
a. koszty personelu; 
b. koszty aparatury, sprzętu, budynków i gruntu w zakresie i przez okres, w 

jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu; 
c. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów 

zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez 
źródła zewnętrzne w warunkach pełnej konkurencji; 

d. dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty 
materiałów i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku 
realizowania projektu. 

• Intensywność pomocy nie przekracza 15 % kosztów kwalifikowalnych w 
przypadku dużych przedsiębiorstw i 50 % kosztów kwalifikowalnych w 
przypadku MŚP (ust. 4). 

 

 
 

ARTYKUŁ 30 KONTROLA ZGODNOŚCI (OK?) 
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POMOC NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ W SEKTORZE 
RYBOŁÓWSTWA I AKWAKULTURY 

• Zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, jeśli 
mają zastosowanie ogólne warunki zgodności oraz warunki tego artykułu (ust. 
1). 

• Projekt objęty pomocą, leżący w sferze zainteresowania wszystkich 
przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze (ust. 2). 

• Przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu w internecie publikowane są 
następujące informacje (ust. 3): 
a. o planowanej realizacji projektu objętego pomocą; 
b. cele wspieranego projektu; 
c. przybliżony termin opublikowania spodziewanych wyników wspieranego 

projektu i miejsce ich ogłoszenia w internecie; 
d. informacja, że wyniki wspieranego projektu będą dostępne nieodpłatnie dla 

wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub 
podsektorze. 

• Wyniki projektu objętego pomocą są dostępne w internecie począwszy od 
daty zakończenia takiego projektu lub od daty podania wszelkich informacji 
dotyczących takich wyników członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności 
od tego, co nastąpi wcześniej. Wyniki są dostępne w internecie przez okres co 
najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu objętego pomocą (ust. 4). 

• Pomoc przyznaje się bezpośrednio organizacjom prowadzącym badania i 
upowszechniającym wiedzę i nie zakłada ona bezpośredniego przyznawania 
pomocy niezwiązanej z badaniami przedsiębiorstwom produkującym, 
przetwarzającym lub wprowadzającym do obrotu produkty rybołówstwa i 
akwakultury (ust. 5). 

• 6. Koszty kwalifikowalne: podobnie jak w art. 25 ust. 3 (ust. 6): 
a. koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników 

pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym 
projekcie; 

b. koszty aparatury i sprzętu; w zakresie i przez okres, w jakim są one 
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wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli nie są wykorzystywane na 
potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty 
kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające 
okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie powszechnie 
przyjętych zasad rachunkowości; 

c. koszty budynków i gruntów; w zakresie i przez okres, w jakim są one 
wykorzystywane na potrzeby projektu. Budynki: tylko koszty amortyzacji 
odpowiadające okresowi realizacji projektu; obliczone na podstawie 
powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. Grunty; koszty przekazania 
na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe; 

d. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów 
zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez 
źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa 
i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu; 

e. dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty 
materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w 
wyniku realizacji projektu. 

• Intensywność pomocy nie przekracza 100 % kosztów kwalifikowalnych (ust. 
7) 

 


