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Wprowadzenie 

Samorządy regionalne mogą istotnie wpływać na kształtowanie klimatu 

społeczno-gospodarczego na swoim obszarze. Poprzez system dotacji unijnych 

mogą one oddziaływać na poprawę warunków funkcjonowania rodzimych 

przedsiębiorstw oraz zachęcać do inwestowania zewnętrzne podmioty. Pomoc 

publiczna świadczona przez samorząd regionalny w ramach programów opera-

cyjnych ma w swym założeniu wzmocnić konkurencyjność miejscowej gospo-

darki,  tworzyć  miejsca pracy oraz oddziaływać na powstawanie inwestycji.  

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia pomocy publicznej jako 

istotnego instrumentu oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę 

regionalną. W artykule zostaną zatem poruszone kwestie związane z pomocą 

publiczną występującą w regionalnych programach operacyjnych, a w szcze-

gólności omówione zostają rodzaje i instrumenty pomocy, poziomy wsparcia 

w relacji z beneficjentami oraz wskazana zostanie skala wsparcia udzielanego 

w Polsce w obecnej perspektywie finansowej UE.  
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1. Pomoc publiczna i regionalne programy operacyjne w oddziaływaniu 

na rozwój przedsiębiorstw 

Pomoc publiczna stanowi szczególny instrument wsparcia rozwoju gospo-

darczego. Pomoc publiczna jest bowiem dopuszczalna według kryteriów prawa 

wspólnotowego, zgodnie z którym stanowi ona wszelką pomoc przyznawaną 

przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiej-

kolwiek formie, która grozi zakłóceniem konkurencji lub zakłóca konkurencję 

poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych to-

warów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na 

wymianę handlową między państwami członkowskimi
1
. Adresatem tak zdefi-

niowanej pomocy może być podmiot (w tym osoba fizyczna) prowadzący dzia-

łalność gospodarczą, dowolna forma organizacyjno-prawna, dowolny sposób 

finansowania. Pomoc państwa według definicji unijnej oznacza transfer zaso-

bów obejmujący w szczególności środki pieniężne, rzeczowe składniki majątku 

oraz prawa majątkowe. Może ona przyjmować formę: pomocy czynnej, polega-

jącej na przekazaniu przedsiębiorstwom środków w formie pieniężnej lub rze-

czowej (wydatki publiczne), oraz pomocy biernej, dopuszczającej zmniejszenie 

ciężaru danin publicznych lub zaniechanie ich poboru (uszczuplenie wpływu 

środków publicznych dla sektora finansów publicznych)
2
.  

Należy wskazać, że do najczęściej stosowanych form publicznego wspar-

cia należą dotacje i subsydia podatkowe. Najbardziej preferowaną z punktu wi-

dzenia instytucji sektora publicznego formą pomocy publicznej jest dotacja, 

która ze względu na przejrzystość procedur przyznawania beneficjentom oraz 

deklarację celu udzielenia wsparcia na początku procesu daje możliwość real-

nego wpływu na rzeczywistość gospodarczą. Jak wynika z raportów Komisji 

Europejskiej dotacje są instrumentami wykorzystywanymi na dość dużą skalę 

we wszystkich państwach członkowskich. W 2009 roku dotacje stanowiły 51%, 

natomiast subsydia podatkowe 41% ogólnej kwoty pomocy przyznanej w 27 

krajach Unii Europejskiej (por. rys. 1).  

                                                           
1  Art. 107 ust. 1 TFUE (dawny art. 87 ust. 1 TWE). 
2  B. Woźniak, Pomoc publiczna w warunkach kryzysu ekonomicznego, Materiały konferen-

cyjne – teksty wygłaszanych referatów. Konferencja „Ekonomiczne i prawne uwarunkowania 

oraz bariery redukcji deficytu i długu publicznego”, Kazimierz Dolny, 11–12 kwietnia 2011, s. 43.  
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Rys. 1.  udział instrumentów pomocy publicznej w całkowitej pomocy udzielonej 

w przemyśle i usługach w Unii Europejskiej,  w % dla 27-UE, 2007–2009* 

(z wyłączeniem pomocy związanej z kryzysem) 

Źródło:  share of each aid instrument in total aid to industry and services by Member 

State, % of total, annual average, 2007–2009, http://ec.europa.eu/ 

competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html. 

Regionalne programy operacyjne są programami stworzonymi do zarzą-

dzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie poszczególnych re-

gionów kraju w takich dziedzinach, jak: transport, energia, innowacja i przed-

siębiorczość, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska, społeczeństwo in-

formacyjne, rewitalizacja (rozwój regionów), turystyka, kultura, energia oraz 

potencjał instytucji i administracji. Celami programów są poprawa konkuren-

cyjności oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

województw
3
.  

Regionalne programy operacyjne stanowią istotne uzupełnienie finanso-

wania działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu pochodzącego ze 

                                                           
3  http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/programmes/rpo/index_pl.htm. 
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szczebla krajowego (por. tab. 1). Środki przeznaczone dla przedsiębiorców 

w ramach regionalnych programów koncentrują się przede wszystkim na
4
: 

– wsparciu inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii, 

– wsparciu działań zmierzających do podniesienia innowacyjności 

przedsiębiorstw (projekty obejmujące innowacje produktowe, orga-

nizacyjne, marketingowe oraz procesowe), 

– wsparciu wdrożeń własnych lub zleconych wyników prac badaw-

czo-rozwojowych oraz ich rozwój w przedsiębiorstwach, 

– inwestycjach w środowisko (ograniczenie ilości wytwarzanych za-

nieczyszczeń, racjonalizacja gospodarki odpadami), 

– inwestycjach w energetykę (odnawialne źródła energii, wysoko-

sprawne wytwarzanie energii), 

– dofinansowaniu udziału w targach i misjach gospodarczych za gra-

nicą w ramach promocji eksportu, 

– inwestycjach w turystykę, 

– wsparciu projektów informatycznych (e-usługi, technologie ICT). 

Dokonując charakterystyki pomocy publicznej w regionalnych progra-

mach operacyjnych, należy wskazać, że w zależności od stopnia powiązania 

przedsiębiorcy z procesem realizacji projektu wsparcie w postaci udzielonej 

pomocy publicznej może wystąpić na trzech różnych poziomach, tj.
5
: 

 

                                                           
4  http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/115744,regionalne_programy_operacyjne_sa_ 

dobrym_uzupelnieniem_programow_krajowych.html. 
5  A. Jankowska, M. Marek, Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe 

i krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 158–164.  

http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/tematy/p/przedsiebiorca
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/115744,regionalne_programy_operacyjne_sa_%0bdobrym
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/115744,regionalne_programy_operacyjne_sa_%0bdobrym
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– po pierwsze, poprzez dofinansowanie projektu środkami programu 

operacyjnego – dofinansowanie projektu stanowi tu transfer zaso-

bów publicznych między instytucją dysponującą środkami progra-

mu operacyjnego (tzw. instytucją zarządzającą lub instytucją po-

średniczącą) a przedsiębiorcą;  transfer ten ma charakter selektyw-

ny – nie wszystkie zainteresowane podmioty mają równy dostęp do 

środków programu operacyjnego, jako że projekty otrzymujące do-

finansowanie są wybierane wedle określonych kryteriów; 

– po drugie, poprzez dysponowanie przez przedsiębiorcę produktami 

nabytymi lub wytworzonymi w ramach realizacji projektu dofinan-

sowanego środkami programu operacyjnego – projekty konstru-

owane w ten sposób często zakładają, że beneficjentem projektu 

jest jeden podmiot (np. jednostka samorządu terytorialnego), jed-

nakże majątek nabyty lub wytworzony przez tego beneficjenta ma 

być wykorzystany przez inny podmiot (np. gmina ze środków pro-

gramu operacyjnego buduje odcinek sieci kanalizacyjnej, a następ-

nie przekazuje go spółce komunalnej; gmina ze  środków programu 

operacyjnego nabywa autobusy miejskie, a następnie przekazuje je 

przewoźnikowi); 

– po trzecie, poprzez wykorzystanie majątku wytworzonego lub na-

bytego w ramach projektu finansowanego środkami programu ope-

racyjnego w celu dostarczenia określonych świadczeń innym pod-

miotom  (ostatecznym odbiorcom pomocy) – podmiotem dostarcza-

jącym tych świadczeń może być zarówno sam beneficjent progra-

mu operacyjnego (np. fundusz pożyczkowy dokapitalizowany środ-

kami programu operacyjnego), a udzielający preferencyjnych poży-

czek małym przedsiębiorcom, jak i podmiot, który otrzymał mają-

tek od beneficjenta programu operacyjnego; w takich przypadkach 

występuje transfer zasobów przypisywanych władzy publicznej na 

rzecz ostatecznych odbiorców pomocy. Jeżeli odbiorcy ci wykonują 

działalność w warunkach konkurencji, a sam transfer następuje na 

warunkach korzystniejszych niż rynkowe, to najprawdopodobniej 

wystąpi pomoc publiczna, a podmiotem jej udzielającym będzie 

podmiot dostarczający świadczeń.  

Należy zaznaczyć, że istotnym warunkiem dopuszczalności pomocy pu-

blicznej w powyższych przypadkach jest zapewnienie legalności udzielania 
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wsparcia publicznego poprzez ustanowienie programu pomocowego określają-

cego np. ramowe warunki transferu publicznego.  

2. Rodzaje i zakres pomocy publicznej udzielanej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych 

Określenie warunków dopuszczalności pomocy publicznej występuje na 

drodze wydawania regulacji prawnych lub w wyniku publikacji szeregu doku-

mentów, tj. rozporządzeń, wytycznych zasad ramowych czy komunikatów
6
. 

Właściwymi organami uprawnionymi do wydawania oficjalnych wykładni pra-

wa pomocy publicznej są Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz Komisja 

Europejska. 

Z punktu widzenia regionalnych programów operacyjnych istotne są po-

szczególne dziedziny pomocy państwa, w tym m.in.
7
: 

– pomoc de minimis,  

– pomoc na szkolenia, 

– regionalna pomoc inwestycyjna, 

– pomoc na wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu,  

– pomoc na fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, 

– pomoc na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury teleko-

munikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, 

– pomoc na inwestycje w zakresie portów lotniczych, 

– pomoc na rewitalizację.  

Pomoc de minimis ze względu na swą małą wartość nie powoduje zakłó-

cenia konkurencji w wymiarze unijnym i jednocześnie nie stanowi pomocy pu-

blicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE
8
.  Łączna wartość pomocy de mini-

                                                           
6  Regulacji europejskich, w tym m.in. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 

6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastoso-

waniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie o wyłączeniach blokowych) (DZ.Urz. UE L 

214 z 9.08.2008 r., s. 3), Wytyczne w sprawie Krajowej Pomocy Regionalnej na lata 2007–2013 

z dnia 4 marca 2006 r. (DZ.Urz. UE C 54 z 4.03.2006 r., s. 13). 

 Regulacji polskich, w tym. m.in. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. 

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
7  Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy państwa – Vademecum, Ministerstwo Rozwoju Re-

gionalnego, Warszawa 2008. 
8  Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/Documents/ust_o_zm_ust_o_post_w_spr_dot_pp.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/Documents/ust_o_zm_ust_o_post_w_spr_dot_pp.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/Documents/ustawa_pomoc_publiczna_300409.pdf
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/Documents/ustawa_pomoc_publiczna_300409.pdf
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=2075
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=2075
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mis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro 

brutto w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro.  

Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki 

została wykorzystana – do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane 

przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie
9
. Ist-

nieją pewne ograniczenia uniemożliwiające udzielenie pomocy de minimis 

w każdych warunkach. Po pierwsze, nie może jej otrzymać przedsiębiorca znaj-

dujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej, po drugie pomoc musi być „przej-

rzysta”, tzn. musi istnieć możliwość obliczania ex ante ekwiwalentu dotacji 

brutto bez potrzeby przeprowadzenia oceny ryzyka. Dodatkowo w niektórych 

sektorach możliwość udzielenia pomocy de minimis podlega szczególnym zasa-

dom, wykluczającym lub ograniczającym możliwość jej udzielenia. Dotyczy to 

rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury, transportu i górnictwa węgla.  

Pomoc szkoleniową może otrzymać wyłącznie podmiot, który w ramach 

regionalnych programów operacyjnych otrzymuje równocześnie inną pomoc 

publiczną (w szczególności regionalną pomoc inwestycyjną). Nie może być nią 

natomiast pomoc de minimis. W projektach, w których zastosowana jest zasada 

cross-financingu, dopuszczalna wyłącznie może być pomoc na szkolenia spe-

cjalistyczne. 

Pomoc na szkolenia najczęściej związana jest z następującymi grupami 

wydatków: wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia spo-

łeczne osób prowadzących szkolenie, podróże służbowe oraz zakwaterowanie 

osób prowadzących szkolenie oraz osób szkolonych, inne wydatki bieżące, 

w tym wydatki na materiały i dostawy, amortyzację sprzętu i wyposażenia 

w zakresie, w jakim są one wykorzystywane  do realizacji szkolenia, doradztwo, 

wynagrodzenia osób szkolonych. Zastosowanie pomocy na szkolenia w regio-

nalnych programach operacyjnych wiązać się może m.in. ze wsparciem sektora 

B + R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, inwestycji w innowacyjne 

w przedsiębiorstwach, usługach turystycznych i rekreacyjno-sportowych, ochro-

nie powietrza.   

W regionalnych programach operacyjnych istnieje możliwość udzielenia 

pomocy inwestycyjnej jedynie na nowe inwestycje. Za nową inwestycję uważa 

się natomiast inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 

                                                           
9  Informacje zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurenci i Kon-

sumentów, www.uokik.gov.pl/wylaczenia_grupowe_i_pomoc_de_minimis2.php (25.03.2011).  
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związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego 

przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowa-

dzanie nowych produktów lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produk-

cyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, a także nabycie środków trwałych 

bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zo-

stałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił (przy czym chodzi tu o środki na-

bywane przez inwestora niezależnego od zbywcy). Pamiętać należy jednak, że 

regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana na inwestycje odtwo-

rzeniowe.  

Regionalna pomoc inwestycyjna warunkuje dofinansowanie w ramach re-

gionalnych programów operacyjnych w taki sposób, że wsparcie uzyskują te 

projekty, które spełniają wymogi odnośnie do wykluczeń sektorowych
10

. Po-

nadto, wśród formalnych wymogów pojawia się jeszcze kwestia konieczności 

wywołania tzw. efektu zachęty oraz kwestia trwałości projektu, tzn. utrzymania 

inwestycji, która zasilona została pomocą przez okres 5 lat od dnia jej zakoń-

czenia (w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

3 lata).  

Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w regio-

nalnych programach operacyjnych  najogólniej dotyczy wsparcia instytucji oto-

czenia biznesu. Działalność tych instytucji związana jest najczęściej z doradz-

twem i szkoleniami (w tym w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych), po-

mocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów 

transferu technologii, pomocy w tworzeniu nowych przedsiębiorstw w otocze-

niu instytucji naukowych i szkół wyższych w ramach preinkubatorów oraz aka-

demickich inkubatorów przedsiębiorczości, tworzeniu skupisk przedsiębiorców 

– w ramach projektów technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych 

oraz klastrów. Pomoc na wzmacnianie potencjału otoczenia biznesu w ramach 

regionalnych programów operacyjnych może być udzielana jako regionalna 

pomoc inwestycyjna, pomoc de minimis. Wartość – pomocy nie może natomiast 

                                                           
10  Regionalnej pomocy inwestycyjnej nie można udzielać: 

– w sektorze rybołówstwa i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla, bu-

downictwa okrętowego oraz włókien syntetycznych, 

– działalności związanej z wywozem do krajów trzecich lub państw członkowskich UE,  

– gdy pomoc ta uzależniona jest od wykorzystania towarów produkcji krajowej uprzywi-

lejowanych względem towarów przywożonych,  

– w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych,  

– odniesieniu do niektórych przypadków przetwarzania i obrotu produktów rolnych. 
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przekroczyć maksymalnych pułapów intensywności pomocy dla danego prze-

znaczenia w odpowiednich rozporządzeniach.  

Pomoc na fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych 

programów operacyjnych związana jest z możliwością udzielania wsparcia in-

strumentom inżynierii finansowej, co w konsekwencji zwiększa dostęp przed-

siębiorcom do finansowania ich działalności. W przypadku tych zwrotnych in-

strumentów dofinansowania występuje tzw. dwuetapowość w przekazywaniu 

środków. W pierwszym etapie następują relacje między instytucją pośredniczą-

cą a beneficjentem działania, natomiast na etapie drugim dochodzi do przekaza-

nia środków przez instrumenty inżynierii finansowej na rzecz sektora przedsię-

biorczości. Pomoc publiczna nie występuje na poziomie pierwszym, może na-

stąpić natomiast na poziomie drugim. Szczegółowe regulacje prawne określają 

zasady udzielania pomocy na tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości i innowacyjności przy wykorzystaniu środków funduszy po-

życzkowych i poręczeniowych utworzonych przez osoby prawne, które na pod-

stawie umowy o dofinansowanie otrzymały wsparcie na powiększenie fundu-

szu.  

Pomoc na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunika-

cyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego 

udzielana jest w szczególności na projekty realizowane w obszarze wytwarza-

nia, dystrybucji bądź przesyłu energii elektrycznej lub cieplnej, infrastruktury 

telekomunikacyjnej czy też badań i prac rozwojowych. Zastosowanie pomocy 

z tego obszaru dotyczy najczęściej działań związanych ze wsparciem sektora 

B + R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, infrastruktury dla wykorzysta-

nia narzędzi ICT, infrastruktury wodno-ściekowej i  gospodarki odpadami, za-

gospodarowania terenów zdegradowanych.  

W przypadku pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych pomoc 

na inwestycje zostaje przyznana na podstawie indywidualnej notyfikacji pomo-

cy do Komisji Europejskiej. Intensywność pomocy, jej wysokość, a także for-

malne warunki jej udzielania określa Komisja Europejska.  

Pomoc na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych 

dotyczy najczęściej inwestycji ujętych w ramach tzw. lokalnych programów 

rewitalizacji, w szczególności polegających na budowie, rozbudowie lub reno-

wacji infrastruktury, technicznej, renowacji części wspólnych wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych czy też zakupie i instalacji urządzeń poprawiających 
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bezpieczeństwo na obszarach określonych w lokalnych programach rewitaliza-

cji.  

3. Kierunki udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych  

programów operacyjnych w perspektywie lat 2007–2013 

Przewiduje się, że w latach 2007–2013 wartość pomocy publicznej udzie-

lonej w ramach regionalnych programów operacyjnych wyniesie ok. 6 518,3 

mln euro. Pomoc ta przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjno-

ści, jak również do gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności regionów. 

Zwiększanie zdolności produkcyjnych i promowanie przedsiębiorczości w re-

gionach będzie w szczególności możliwe poprzez wzmacnianie sektora MŚP, 

a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw
11

. Strukturę wsparcia w odniesieniu do ro-

dzaju przeznaczenia przedstawiono w tabeli 2.  

Tabela 2 

Podział pomocy publicznej w ramach RPO ze względu na przeznaczenie 

Przeznaczenie 

pomocy publicznej 

Kwota pomocy 

(w mln euro) 

Udział w NSRO 

(w%) 

Pomoc na rozwój MSP 75,8 0,5 

Pomoc na szkolenia 114,2 0,7 

Pomoc regionalna 4885,6 30,3 

Pomoc de minimis 659,3 4,1 

Transport 783,4 4,9 

Źródło:  Kierunki udzielania pomocy…, s. 60. 

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom w ramach regionalnych pro-

gramów operacyjnych ma najczęściej charakter pomocy regionalnej. W dużym 

stopniu wsparcie przyjmuje postać pomocy de minimis. Przedsiębiorcy wyko-

rzystujący fundusze często mają łatwiejszy dostęp do kapitału poprzez tworze-

nie alternatywnych instrumentów finansowych.  

Wykorzystując możliwości, jakie daje wsparcie z europejskich środków na 

rzecz wspierania rozwoju regionalnego, przedsiębiorcy powinni szczegółowo 

                                                           
11  Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa 2008, s. 58. 
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przeanalizować swoje decyzje pod kątem pomocy publicznej. Najbardziej istot-

ną kwestą jest decyzja, do jakiego rodzaju działalności będzie wykorzystywany 

efekt projektu, np. powstała infrastruktura (budynki, budowle, maszyny, urzą-

dzenia i inne wyposażenia), i czy przewidywane jest pobieranie jakichkolwiek 

opłat z tego tytułu.  

Pamiętać należy także, że udzielenie wsparcia w niektórych obszarach re-

gionalnych programów operacyjnych skutkuje koniecznością przeprowadzenia 

procedury notyfikacji do Komisji Europejskiej (dot. udzielanej pomocy indywi-

dualnej na rzecz danego podmiotu i projektu). Przedsiębiorca w kontekście kło-

potów związanych z pomocą publiczną przed złożeniem wniosku o dofinanso-

wanie powinien rozważyć potencjalne rozwiązania
12

. Po pierwsze, rezygnację 

z prowadzenia w oparciu o wytworzoną infrastrukturę w wyniku zrealizowania 

projektu odpłatnej działalności, szczególnie, jeżeli działalność ta jest jedynie 

dodatkowym, stosunkowo niewielkim i uzupełniającym źródłem dochodu. Po 

drugie, jeśli rozwiązanie to jednak nie jest możliwe do zastosowania, to warte 

przemyślenia jest  przekazanie majątku wytworzonego w wyniku zrealizowania 

projektu do korzystania innemu podmiotowi wyłonionemu na zasadach rynko-

wych, np. w drodze otwartego postępowania przetargowego. Transfer zasobów 

dokonywany na warunkach ustalonych w wyniku otwartego przetargu zazwy-

czaj nie stanowi pomocy publicznej. Nie dotyczy to zamówień w trybie nego-

cjacji bez zgłoszenia, zamówienia z wolnej ręki oraz zapytania o cenę. Przy za-

stosowaniu tych trybów o udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać wszyst-

kie zainteresowane podmioty, a jedynie te, do których zwrócił się zamawiający. 

Po trzecie, jeśli rozwiązania przedstawione wcześniej nie są możliwe do zasto-

sowania, rozwiązaniem okazać się może organizacyjne wyodrębnienie działal-

ności prowadzonej na zlecenie, np. poprzez utworzenie spółki, która odpłatnie 

po stawkach rynkowych korzystałaby z infrastruktury wytworzonej w wyniku 

zrealizowania projektu. W takim przypadku spółka musiałaby  w cenie ofero-

wanych przez siebie usług uwzględnić koszty związane z wykorzystaniem in-

frastruktury nabytej ze środków programu operacyjnego, co pozwoliłoby na 

uniknięcie zakłócenia konkurencji na rynku. Takie rozwiązanie może być zasto-

sowane w przypadku, kiedy ta sama infrastruktura jest używana przez ten sam 

podmiot zarówno do prowadzenia działalności niepodlegającej regułom pomo-

cy publicznej, jak i działalności gospodarczej, np. szkoła wyższa przy użyciu tej 

                                                           
12  http://wrota.podkarpackie.pl (23.11.2011). 
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samej aparatury realizuje zarówno własne projekty badawcze, jak i prace ba-

dawcze na zlecenie przedsiębiorstw.  

Zakończenie  

Analizując formy i rodzaje pomocy publicznej udzielanej w ramach regio-

nalnych programów operacyjnych należy wskazać,  że dofinansowanie podmio-

tów prowadzących działalność gospodarczą ma charakter bezzwrotnego wspar-

cia, które powoduje korzyść ekonomiczną uzyskiwaną na zasadach lepszych niż 

osiągalne na rynku. W niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie me-

chanizmu transferu korzyści ekonomicznych wynikających z otrzymania dofi-

nansowania na szczebel ostatecznych odbiorców, trzeba jednak pamiętać, że za-

stosowanie tego mechanizmu może rodzić szereg problemów (m.in. działalność 

prowadzona przez beneficjenta będzie generowała trwały deficyt środków pie-

niężnych i jej utrzymanie będzie wymagało regularnego zasilania środkami ze-

wnętrznymi). Najdogodniejszą formułą do udzielania pomocy publicznej 

w ramach regionalnych programów operacyjnych jest natomiast  pomoc de mi-

nimis. Wykorzystywana jest ona często w praktyce konkursowej, wówczas bo-

wiem ma miejsce ograniczenie pomocy do równowartości 200 tys. euro, które 

nie jest dotkliwe dla beneficjentów. Inna pomoc publiczna natomiast udzielana 

jest przede wszystkim jako regionalna pomoc inwestycyjna. 

Konkludując trzeba wskazać, że instrumenty pomocy publicznej odznacza-

ją się dość dużym zainteresowaniem ze strony podmiotów gospodarczych. Ze 

względu na fakt, iż rodzić się może tu jednak niebezpieczeństwo związane 

z próbą funkcjonowania przedsiębiorstw na koszt budżetów publicznych, wyda-

je się wskazane stosowanie bardziej przejrzystych form pomocy, rekomendo-

wanych przez Unię Europejską, czyli bezpośrednich transferów majątkowych 

dla przedsiębiorstw (np. w postaci dotacji, kredytów preferencyjnych), lub 

choćby racjonalizację kierunków przeznaczania pomocy. Alokacja środków pu-

blicznych przez organy publiczne  powinna być dokonywana nie tylko z myślą 

o wspieraniu bieżącej działalności podmiotów gospodarczych na własnym ob-

szarze, ale również z myślą o wzroście ich konkurencyjności głównie poprzez 

cele horyzontalne.  
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PUBLIC SUPPORT FOR REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMS  

AS A SUPPORT THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

Summary 

In the article, the Author shows that regional government should take into consi-

deration public measures to encourage investments and creating work places, which 

very often have to confront against difficulties in accessing funds. 

The main goal of this paper is to identify the importance of public aid as an in-

strument of state influence on the economy and to discuss the role and the main condi-

tions for applying the public aid on the regional level. On the basis of empirical data 

will also be assessed using a system of Regional Operational Programme (RPO) support 

in Poland. 

Translated by Magdalena Kogut-Jaworska 


