
Projekt 25 czerwca 2015 r.  

ROZPORZi DZENIE 

MINISTRA Ś RODOWISKA1) 

z dnia 	2015 r. 

w sprawie szczegó łowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na 

cele z zakresu ochrony środowiska 

Na podstawie art .  400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. 2)) zarządza się , co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie okre ś la szczegó łowe warunki udzielania horyzontalnej pomocy 

publicznej, zwanej dalej „pomoc ą", na cele z zakresu ochrony środowiska ze środków 

pozostaj ących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

2. Pomoc jest udzielana zgodnie z rozporz ądzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 

czerwca 2014 r. uznaj ącym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn ętrznym w 

zastosowaniu art .  107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej 

„rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014", oraz z za łącznikiem XII do Traktatu o 

przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 

§ 2. Ilekroć  w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) dniu udzielenia pomocy — oznacza to dzień  udzielenia pomocy w rozumieniu art .  2 pkt 

11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotycz ących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z pó źn. zm.3)); 

2) dużym przedsiębiorcy — oznacza to przedsi ębiorstwo inne niż  mikroprzedsi ębiorstwo, 

male i średnie przedsiębiorstwo; 

3) efektywno ści energetycznej — oznacza to efektywno ść  energetyczną  w rozumieniu art .  2 

pkt 103 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

1) Minister Środowiska kieruje dzialem administracji rz ądowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 wrze śnia 2014 r. w sprawie szczegó łowego zakresu 
działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267). 

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly og łoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 
40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478 i 774. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly og łoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 
r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381. 
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4) efektywnym energetycznie systemie ciep łowniczym i chłodniczym — oznacza to 

efektywny energetycznie system ciep łowniczy i chłodniczy w rozumieniu art .  2 pkt 124 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

5) infrastrukturze energetycznej - oznacza to infrastruktur ę  energetyczną  w rozumieniu art .  

2 pkt 130 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

6) intensywno ści pomocy — oznacza to stosunek warto ści pomocy do kosztów 

kwalifikuj ących się  do obj ęcia pomocą ; 

7) mapie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 — oznacza to map ę  pomocy regionalnej 

ustaloną  w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 

ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878); 

8) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsi ębiorcy - oznacza to odpowiednio 

mikroprzedsi ębiorstwo, male lub średnie przedsi ębiorstwo, o którym mowa w 

załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

9) odnawialnym źródle energii - oznacza to odnawialne źródło energii w rozumieniu art .  2 

pkt 110 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

10) recyklingu — oznacza to recykling w rozumieniu a rt .  2 pkt 128 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014; 

11) standardzie ochrony środowiska UE — oznacza to norm ę  unijną  w rozumieniu art .  2 pkt 

102 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

12) warto ści pomocy — oznacza to ekwiwalent dotacji bru tto obliczany zgodnie z 

przepisami rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegó łowego sposobu obliczania warto ści pomocy publicznej udzielanej w ró żnych 

formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z p62n. zm.4)); 

13) wysokosprawnej kogeneracji — oznacza to wysokosprawn ą  kogeneracj ę  w rozumieniu 

art .  2 pkt 107 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

14) zrównoważonym biopaliwie - oznacza to zrównowa żone biopaliwo w rozumieniu art .  2 

pkt 112 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; 

15) zysku operacyjnym — oznacza to zysk operacyjny w rozumieniu a rt .  2 pkt 39 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

§ 3. 1. Przepisów rozporz ądzenia nie stosuje si ę  do pomocy, o której mowa w a rt .  1 ust. 

2-5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

4) Zmiany wymienionego rozporz ądzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1355 oraz z 2009 r. 
Nr 122, poz. 1008. 
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2. Pomoc nie może być  udzielana ani wyp łacana przedsi ębiorcy, na którym ci ąży 

obowiązek zwrotu pomocy, wynikaj ący z decyzji Komisji Europejskiej uznaj ącej taką  pomoc 

za niezgodną  z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym. 

§ 4. Pomoc na realizacj ę  celów z zakresu ochrony środowiska może być  udzielana na: 

1) inwestycje umo żliwiaj ące dostosowanie instalacji wymienionych w rozdziale 13 w 

sekcji D w pkt 2 w lit. a-c w załączniku XII do Traktatu o przyst ąpieniu 

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do standardów ochrony środowiska UE 

i w terminach wskazanych w rozdziale 13 w sekcji D w pkt 2 w lit. a-c w za łączniku 

XII do Traktatu o przyst ąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; 

2) inwestycje umożliwiaj ące redukcj ę  emisji zanieczyszczeń  w stopniu wykraczaj ącym 

ponad standardy ochrony środowiska UE; 

3) inwestycje umożliwiaj ące redukcj ę  emisji zanieczyszcze ń, w przypadku gdy nie zostaly 

ustanowione standardy ochrony środowiska UE; 

4) inwestycje umożliwiaj ące wcze śniejsze dostosowanie do standardów ochrony 

środowiska UE, które zostaly opublikowane, ale nie wesz ły jeszcze w życie; 

5) inwestycje umożliwiaj ące zwiększenie efektywno ści energetycznej; 

6) inwestycje służące wytwarzaniu energii w wysokosprawnej kogeneracji; 

7) inwestycje s łużące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł  energii lub inwestycje w 

produkcj ę  zrównoważonych biopaliw; 

8) inwestycje w zakresie remediacji, dzia łań  naprawczych lub rekultywacji 

zanieczyszczonych terenów; 

9) inwestycje w efektywny energetycznie system ciep łowniczy i chłodniczy; 

10) inwestycje w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów; 

11) inwestycje w infrastruktur ę  energetyczną ; 

12) badania środowiska. 

§ 5. Pomoc może być  udzielana w formie: 

1) dotacji, w tym dop łat do oprocentowania kredytów bankowych lub 

2) oprocentowanych po życzek, lub 

3) częściowych umorzeń  oprocentowanych po życzek. 

§ 6. 1. Pomoc może zostać  udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie zosta ł  

złożony przed rozpoczęciem inwestycji. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
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1) nazwę  przedsiębiorcy i informacj ę  o j ego wielko ści; 

2) opis inwestycji, wraz ze wskazaniem daty jej rozpocz ęcia i zakończenia; 

3) wskazanie miejsca realizacji inwestycji; 

4) wykaz kosztów inwestycji; 

5) wskazanie formy pomocy; 

6) wskazanie kwoty dofinansowania publicznego potrzebnego do realizacji inwestycji; 

7) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielaj ący pomocy, niezbędne do dokonania 

oceny wniosku. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsi ębiorca załącza informacje 

przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie a rt .  37 ust. 6 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotycz ących pomocy publicznej. 

4. Przez rozpocz ęcie inwestycji należy rozumieć  podj ęcie robót budowlanych lub 

złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, lub 

jakiegokolwiek zobowiązania, które czyni ć  będzie realizacj ę  inwestycji nieodwracalną . 

5. Przez podj ęcie robót budowlanych należy rozumieć  rozpoczęcie budowy, o którym 

mowa w art .  41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409, z późn. zm.5)). 

§ 7. 1. Intensywno ść  pomocy, o której mowa w § 4 pkt 1, nie mo że przekraczać  50%. 

2. Za koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, uznaje si ę  

koszty niezb ędne do poniesienia w celu dostosowania do standardów ochrony środowiska 

UE. 

3. Kosztów, które nie s ą  bezpo średnio związane z osiągnięciem wymaganego poziomu 

ochrony środowiska, nie uznaje si ę  za kwalifikowane. 

§ 8. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 2, nie mo że zostać  udzielona na inwestycj ę  

prowadzącą  do dostosowania do standardów ochrony środowiska UE, które zostaly 

opublikowane, ale nie weszły jeszcze w życie, z wyj ątkiem przypadków wskazanych w art .  

36 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

2. Intensywność  pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać : 

1) 60% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy; 

2) 50% - dla średniego przedsiębiorcy; 

3) 40% - dla dużego przedsiębiorcy. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly og łoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 
1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443 i 528. 
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3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywno ść  

pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega zwi ększeniu o: 

1) 15 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarach 

należących do województw: łódzkiego, małopolskiego, ś ląskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, 	świętokrzyskiego, 	podlaskiego, 	wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego, 	lubuskiego, 	dolnośląskiego, 	opolskiego, 	kujawsko- 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego; 

2) 5 punktów procentowych — gdy inwestycj a b ędzie realizowana na obszarze nale żącym 

do województwa mazowieckiego. 

4. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, ustala si ę  

zgodnie z art .  36 ust. 5 rozporz ądzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

§ 9. 1. Intensywno ść  pomocy, o której mowa w § 4 pkt 3, nie mo że przekraczać : 

1) 60% - dla mikroprzedsiębiorcy i malego przedsiębiorcy; 

2) 50% - dla średniego przedsiębiorcy; 

3) 40% - dla dużego przedsiębiorcy. 

2. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywno ść  

pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwi ększeniu o: 

1) 15 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarach 

należących do województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, 	świętokrzyskiego, 	podlaskiego, 	wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego, 	lubuskiego, 	dolnośląskiego, 	opolskiego, 	kuj awsko- 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego; 

2) 5 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarze nale żącym 

do województwa mazowieckiego. 

3. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, ustala si ę  

zgodnie z art .  36 ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

§ 10. 1. Intensywność  pomocy, o której mowa w § 4 pkt 4, nie mo że przekraczać : 

1) w przypadku, gdy inwestycja zako ńczy się  wcze śniej niż  trzy lata przed dat ą  wej ścia w 

życie standardu ochrony środowiska UE: 

a) 20% - dla mikroprzedsi ębiorcy i malego przedsiębiorcy, 

b) 15% - dla średniego przedsiębiorcy, 

c) 10% - dla dużego przedsiębiorcy; 
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2) w przypadku, gdy inwestycja zakończy się  nie wcze śniej niż  trzy lata przed dat ą  

wej ścia w życie standardu ochrony środowiska UE i nie pó źniej niż  rok przed datą  

wej ścia w życie tego standardu: 

a) 15% - dla mikroprzedsi ębiorcy i malego przedsiębiorcy, 

b) 10% - dla średniego przedsiębiorcy, 

c) 5% - dla dużego przedsiębiorcy. 

2. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywno ść  

pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o: 

1) 15 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarach 

należących do województw: łódzkiego, małopolskiego, ś ląskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, 	świętokrzyskiego, 	podlaskiego, 	wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego, 	lubuskiego, 	dolnoś ląskiego, 	opolskiego, 	kujawsko- 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego; 

2) 5 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarze nale żącym 

do województwa mazowieckiego. 

3. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, ustala si ę  

zgodnie z art .  37 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

§ 11. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 5, nie mo że zostać  udzielona na inwestycj ę  

prowadzącą  do dostosowania do standardów ochrony środowiska UE, nawet je śli standardy te 

nie weszły jeszcze w życie. 

2. Intensywność  pomocy, o której mowa w ust. 1, nie mo że przekraczać : 

1) 50% - dla mikroprzedsi ębiorcy i malego przedsiębiorcy; 

2) 40% - dla średniego przedsi ębiorcy; 

3) 30% - dla dużego przedsiębiorcy. 

3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywno ść  

pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega zwi ększeniu o: 

1) 15 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarach 

należących do województw: łódzkiego, małopolskiego, ś ląskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, 	świętokrzyskiego, 	podlaskiego, 	wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego, 	lubuskiego, 	dolnoś ląskiego, 	opolskiego, 	kuj awsko- 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego; 

2) 5 punktów procentowych — gdy inwestycj a b ędzie realizowana na obszarze nale żącym 

do województwa mazowieckiego. 
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4. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, ustala si ę  

zgodnie z art .  38 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

§ 12. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 6, mo że być  udzielana na nową  jednostkę  

kogeneracji spe łniaj ącą  warunki wysokosprawnej kogeneracji, modernizacj ę  istniej ącej 

jednostki kogeneracji spe łniaj ącej takie warunki lub modernizacj ę  instalacji niestanowi ącej 

jednostki kogeneracji spe łniaj ącej warunki wysokosprawnej kogeneracji, w wyniku której 

powstanie jednostka kogeneracji spe łniająca takie warunki, przy czym musz ą  zostać  

spelnione warunki okre ślone w art .  40 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

2. Intensywno ść  pomocy, o której mowa w ust. 1, nie mo że przekraczać : 

1) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i malego przedsi ębiorcy; 

2) 55% - dla średniego przedsi ębiorcy; 

3) 45% - dla dużego przedsi ębiorcy. 

3. W okresie obowi ązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywno ść  

pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega zwi ększeniu o: 

1) 	15 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarach 

należących do województw: łódzkiego, małopolskiego, ś ląskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, 	świętokrzyskiego, 	podlaskiego, 	wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego, 	lubuskiego, 	dolno ś ląskiego, 	opolskiego, 	kuj awsko- 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego; 

5 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarze nale żącym 

do województwa mazowieckiego. 

4. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, ustala si ę  

zgodnie z art .  40 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

§ 13. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 7, mo że być  udzielana na nową  instalacj ę  

odnawialnego źródła energii, nowy zakład produkcji biopaliw lub ich modernizacj ę, przy 

czym muszą  zostać  spelnione warunki okre ślone w art .  41 ust. 2-5 rozporządzenia Komisji 

(UE) nr 651/2014. 

2. Intensywność  pomocy, o której mowa w ust. 1, nie mo że przekraczać : 

1) w przypadku, gdy koszty, o których mowa w ust. 4, zosta ły ustalone zgodnie z 

kryteriami okre ślonymi w art .  41 ust. 6 lit. a lub b rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014: 

a) 	65% - dla mikroprzedsi ębiorcy i malego przedsi ębiorcy, 
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b) 55% - dla średniego przedsi ębiorcy, 

c) 45% - dla dużego przedsi ębiorcy; 

2) w przypadku, gdy koszty, o których mowa w ust. 4, zosta ły ustalone zgodnie z 

kryteriami okre ślonymi wart .  41 ust. 6 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014: 

a) 50% - dla mikroprzedsi ębiorcy i małego przedsi ębiorcy, 

b) 40% - dla średniego przedsiębiorcy, 

c) 30% - dla dużego przedsi ębiorcy. 

3. W okresie obowi ązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywno ść  

pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega zwi ększeniu o: 

1) 15 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarach 

należących do województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, 	świętokrzyskiego, 	podlaskiego, 	wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego, 	lubuskiego, 	dolno ś ląskiego, 	opolskiego, 	kujawsko- 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego; 

2) 5 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarze nale żącym 

do województwa mazowieckiego. 

4. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, ustala się  

zgodnie z art .  41 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

§ 14. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 8, mo że być  udzielona, jeżeli jednocze śnie 

spelnione są  następuj ące warunki: 

1) remediacja, dzialania naprawcze lub rekultywacja dotycz ą  terenu, na którym 

stwierdzono spowodowaną  przez cz łowieka obecność  substancji niebezpiecznych w 

takim stężeniu, że stanowią  one poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, 

biorąc pod uwagę  obecne i zatwierdzone przysz łe przeznaczenie terenu; 

2) remediacj a, dzialania naprawcze lub rekultywacja prowadz ą  do naprawy szkód w 

środowisku, w tym szkód polegaj ących na pogorszeniu jako ści gleby lub wód 

powierzchniowych bądż  gruntowych. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać  udzielona, jeżeli spelnione są  warunki 

okre ślone wart .  45 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

3. Intensywno ść  pomocy, o której mowa w ust. 1, nie mo że przekraczać  100%. 

4. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, ustala si ę  

zgodnie z art .  45 ust. 4 i 5 rozporz ądzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
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§ 15. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 9, mo że być  udzielana na zakład produkcyjny 

lub sieć  dystrybucji. 

2. Intensywność  pomocy w przypadku zakładu produkcyjnego nie może przekraczać : 

1) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i malego przedsiębiorcy; 

2) 55% - dla średniego przedsi ębiorcy; 

3) 45% - dla dużego przedsi ębiorcy. 

3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywno ść  

pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega zwi ększeniu o: 

1) 15 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarach 

należących do województw: łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, 	świętokrzyskiego, 	podlaskiego, 	wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego, 	lubuskiego, 	dolnośląskiego, 	opolskiego, 	kuj awsko- 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego; 

2) 5 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarze nale żącym 

do województwa mazowieckiego. 

4. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą  w przypadku zakładu produkcyjnego 

ustala się  zgodnie z art .  46 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

5. Warto ść  pomocy w przypadku sieci dystrybucji nie może przekraczać  różnicy między 

kosztami kwalifikuj ącymi się  do obj ęcia pomocą  a zyskiem operacyjnym. 

6. Kosztami kwalifikuj ącymi się  do obj ęcia pomocą  w przypadku sieci dystrybucji s ą  

koszty inwestycji. 

§ 16. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 10, mo że być  udzielana na recykling i 

ponowne wykorzystanie odpadów wytwarzanych przez inne przedsi ębiorstwa niż  realizuj ące 

inwestycj ę . 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo że zostać  udzielona, jeżeli spełnione są  warunki 

określone wart .  47 ust. 3-6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

3. Intensywno ść  pomocy, o której mowa w ust. 1, nie mo że przekraczać : 

1) 55% - dla mikroprzedsi ębiorcy i malego przedsi ębiorcy; 

2) 45% - dla średniego przedsi ębiorcy; 

3) 35% - dla dużego przedsiębiorcy. 

4. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 intensywno ść  

pomocy, o której mowa w ust. 3, ulega zwi ększeniu o: 
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1) 15 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarach 

należących do województw: łódzkiego, małopolskiego, ś ląskiego, lubelskiego, 

podkarpackiego, 	świętokrzyskiego, 	podlaskiego, 	wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego, 	lubuskiego, 	dolno śląskiego, 	opolskiego, 	kujawsko- 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego; 

2) 5 punktów procentowych — gdy inwestycja b ędzie realizowana na obszarze nale żącym 

do województwa mazowieckiego. 

5. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, ustala się  

zgodnie z art .  47 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

§ 17. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 11, mo że być  udzielana na budowę  lub 

modernizacj ę  infrastruktury energetycznej, za wyj ątkiem przypadków wskazanych w art .  48 

ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo że zostać  udzielona, je żeli spełnione są  warunki 

określone wart .  48 ust. 3 rozporz ądzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

3. Warto ść  pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekracza ć  różnicy między 

kosztami kwalifikuj ącymi się  do obj ęcia pomocą  a zyskiem operacyjnym. 

4. Kosztami kwalifikuj ącymi się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, s ą  koszty 

inwestycj i. 

§ 18. 1. Pomoc, o której mowa w § 4 pkt 12, mo że być  udzielona, jeżeli badania 

środowiska, w tym audyty energetyczne, zwi ązane są  bezpo średnio z inwestycjami 

wymienionymi w § 4 pkt 1-11, za wyj ątkiem przypadków wskazanych w a rt .  49 ust. 5 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

2. Intensywno ść  pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać  50%. 

3. Intensywno ść  pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega zwiększeniu o: 

1) 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsi ębiorcy i małego przedsiębiorcy; 

2) 10 punktów procentowych w przypadku średniego przedsiębiorcy. 

4. Kosztami kwalifikuj ącymi się  do obj ęcia pomocą, o której mowa w ust. 1, s ą  koszty 

realizacji badań  środowiska. 

§ 19. Koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą  są  dyskontowane do warto ści na dzień  

udzielenia pomocy, przy zastosow aniu stopy dyskontowej, o której mowa w § 2 pkt 3a 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegó łowego sposobu 

obliczania warto ści pomocy publicznej udzielanej w ró żnych formach. 
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§ 20. 1. Pomoc podlega sumowaniu z inn ą  pomocą  publiczną  lub pomocą  de minimis, 

udzielaną  na te same koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, bez względu na jej formę  i 

źródło pochodzenia, w tym także ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

2. Jeżeli całkowita warto ść  pomocy przekracza: 

1) 20 mln euro na przedsi ębiorcę  na jedną  inwestycj ę  — w przypadku pomocy na sie ć  

dystrybucji będącą  częścią  efektywnego energetycznie systemu ciep łowniczego i 

chłodniczego oraz w zakresie rekultywacji zanieczyszczonych terenów; 

2) 50 mln euro na przedsi ębiorcę  na jedną  inwestycj ę  — w przypadku pomocy na 

inwestycje w infrastrukturę  energetyczną ; 

3) 15 mln euro na przedsiębiorcę  na jedną  inwestycj ę  — w pozostałych przypadkach 

pomoc może być  udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisj ę  Europejską . 

3. Kwoty wyrażone w euro przelicza si ę  na złote według średniego kursu og łoszonego 

przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy. 

§ 21. Złożone i nierozpatrzone przed dniem wej ścia w życie niniejszego rozporz ądzenia 

wnioski o udzielenie pomocy rozpatruje si ę  zgodnie z przepisami niniejszego rozporz ądzenia. 

§ 22. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie 

szczegó łowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z 

zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 908). 

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 

Celem przedmiotowego projektu rozporz ądzenia Ministra Środowiska jest 
ustanowienie nowego programu horyzontalnej pomocy publicznej umo żliwiaj ącego 
przedsiębiorcom uzyskanie pomocy publicznej na pokrycie kosztów przedsi ęwzięć  ochrony 
środowiska, bez konieczno ści powiadamiania Komisji Europejskiej o ka żdym przypadku 
uzyskania takiego wsparcia. 

Do końca 2015 r. horyzontalna pomoc publiczna na ochron ę  środowiska może być  
udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej 
„Narodowym Funduszem" oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, zwane dalej „wojewódzkimi funduszami" na warunkach okre ślonych przepisami 
rozporzqdzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczególowych 
warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony 
środowiska (Dz. U. poz. 908). 

Projektowana regulacj a ma zast ąpić  ww. rozporządzenie Ministra Środowiska i 
umożliwić  kontynuacj ę  udzielania pomocy horyzontalnej w ramach programu pomocowego. 
Konieczność  wydania nowego rozporz ądzenia wynika z wej ścia w życie nowych regulacji 
Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej. Warunki udzielania pomocy 
horyzontalnej na cele z zakresu ochrony środowiska wskazane w projektowanym 
rozporządzeniu okre ślono na podstawie przepisów rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewn ętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 
1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014" oraz Traktatu o 
przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zwanego dalej „Traktatem". 
Kategorie przeznacze ń  pomocy zostały ustalone zgodnie z sekcj ą  7 Pomoc na ochronę  
środowiska (art .  36-38, 40-41, 45-49) rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz z 
Traktatem. W ramach projektowanego programu przewiduje si ę  kontynuacj ę  udzielania 
wsparcia na wszystkie przeznaczenia pomocy, które obecnie obj ęte są  programem pomocy 
horyzontalnej na ochron ę  środowiska (rekultywacja terenów zanieczyszczonych, inwestycje 
w odnawialne źródła energii i służące wytwarzaniu energii w wysokosprawnej kogeneracji, 
inwestycje ochrony środowiska w zakresie osi ągania standardów środowiskowych oraz 
umożliwiaj ące dostosowanie przedsiębiorców do standardów UE na warunkach okre ślonych 
w Traktacie w załączniku XII w rozdziale 13 w sekcji D w pkt 2 w lit. a-c). Ze wzgl ędu na 
umożliwienie inwestowania w ochron ę  środowiska w jak najszerszym zakresie, przy jak 
najmniejszym obciążeniu (w zakresie wymogów i procedury) ze strony przedsi ębiorców i 
podmiotów udzielaj ących pomocy, rozszerzono program o dodatkowe przeznaczenia 
wskazane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 dla pomocy horyzontalnej (inwestycje 
w efektywny system ciep łowniczy i chłodniczy, inwestycje w zakresie recyklingu i 
ponownego wykorzystania odpadów, inwestycje w infrastruktur ę  energetyczną  oraz badania 
środowiska). 

Projektowane rozporz ądzenie ma na celu zapewnienie ci ągłości udzielania 
horyzontalnej pomocy publicznej na ochron ę  środowiska ze środków pozostaj ących w 
dyspozycji Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy, w tym w miar ę  zaistniałych 
potrzeb z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014 — 2020, a także będzie instrumentem zachęcaj ącym przedsiębiorców 
do podejmowania realizacji inwestycji proekologicznych. 

Projekt rozporzqdzenia Ministra Środowiska w sprawie szczególowych warunków 
udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska, stanowi 
wykonanie fakultatywnego upowa żnienia ustawowego zawa rtego w art .  400a ust. 2 ustawy z 
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dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. 
zm.). Zgodnie z jego dyspozycj ą  minister właściwy do spraw środowiska może określić, w 
drodze rozporządzenia, szczególowe warunki udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pozostaj ących w dyspozycji 
Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, uwzgl ędniaj ąc konieczno ść  
zapewnienia przejrzysto ści udzielania tej pomocy oraz zapewnienia zgodno ści udzielanej 
pomocy z warunkami jej dopuszczalno ści. 

Przepis § 1 projektu rozporz ądzenia okre śla zakres normatywny aktu 
prawnego. Zakres ten obejmuje szczególowe warunki udzielania pomocy publicznej przez 
Narodowy Fundusz oraz wojewódzkie fundusze na cele z zakresu ochrony środowiska. 
Określa, że pomoc jest udzielana w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 oraz załącznika XII do Traktatu. 

W przepisie § 2 zdefiniowano wybrane poj ęcia występuj ące w projekcie 
rozporządzenia. 

Przepis § 3 projektu rozporz ądzenia wskazuje przypadki pomocy, w stosunku do 
których nie stosuje si ę  przepisów projektowanego rozporz ądzenia. Zasady te wynikaj ą  z 
przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 maj ących zastosowanie do 
projektowanego programu pomocowego. 

W przepisie § 4 wskazano rodzaje przedsi ęwzięć , jakie mogą  zostać  objęte pomocą . 
W przepisie § 5 okre ślono formy wsparcia, w jakich pomoc może być  udzielana. 
W przepisie § 6 wskazano warunki, jakie muszą  zostać  spełnione, aby można było 

uznać , że pomoc spe łnia tzw. efekt zach ęty. Okre ślono też, co ma zawierać  wniosek o 
udzielenie pomocy oraz jakie informacje nale ży dołączyć  do wniosku zgodnie z przepisami 
ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wyjaśniono co należy 
rozumieć  przez rozpocz ęcie inwestycji i podj ęcie robót budowlanych. 

W kolejnych przepisach § 7-18 okre ślono stosownie dla każdego przeznaczenia 
pomocy koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą, maksymalne pułapy intensywno ści 
wsparcia, wskazano przypadki zwi ększenia intensywno ści pomocy zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz odwo łuj ąc się  do tzw. mapy pomocy 
regionalnej ustalonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. 
w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 — 2020 (Dz. U. poz. 878). W 
poszczególnych przepisach zostaly okre ślone warunki udzielania pomocy na: 
§ 7 - inwestycje umożliwiaj ące dostosowanie instalacji wymienionych w rozdziale 13 w 
sekcji D w pkt 2 w lit. a-c w za łączniku XII do Traktatu do standardów ochrony środowiska 
UE i w terminach wskazanych w rozdziale 13 w sekcji D w pkt 2 w lit. a-c w za łączniku XII 
do Traktatu; 
§ 8 - inwestycje umo żliwiające redukcj ę  emisji zanieczyszczeń  w stopniu wykraczaj ącym 
ponad standardy ochrony środowiska UE; 
§ 9 - inwestycje umożliwiaj ące redukcj ę  emisji zanieczyszczeń, w przypadku gdy nie zostaly 
ustanowione standardy ochrony środowiska UE; 
§ 10 - inwestycje umo żliwiaj ące wcze śniejsze dostosowanie do standardów ochrony 
środowiska UE, które zostaly opublikowane, ale nie wesz ły jeszcze w życie; 
§ 11 - inwestycje umożliwiaj ące zwiększenie efektywno ści energetycznej; 
§ 12 - inwestycje s łużące wytwarzaniu energii w wysokosprawnej kogeneracji; 
§ 13 - inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł  energii lub inwestycje 
w produkcj ę  zrównoważonych biopaliw; 
§ 14 - inwestycje w zakresie remediacji, dzia łań  naprawczych lub rekultywacji 
zanieczyszczonych terenów; 
§ 15 - inwestycje w efektywny energetycznie system ciep łowniczy i ch łodniczy; 



— 14 — 

§ 16 - inwestycje w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów; 
§ 17 - inwestycje w infrastruktur ę  energetyczną ; 
§ 18 - badania środowiska. 

W § 19 wskazano, że koszty kwalifikuj ące się  do obj ęcia pomocą  są  dyskontowane 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegó łowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w ró żnych formach 
(Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z pó źn. zm.). 

Przepisy § 20 okre ślaj ą  zasadę  kumulacji pomocy, z którą  powinna być  zgodna 

wielkość  udzielanej pomocy w ramach tych samych kosztów kwalifikuj ących się  do obj ęcia 

pomocą. Wskazano też  w tym przepisie przypadki, w których nie ma zastosowania 
projektowane rozporz ądzenie ze wzgl ędu na przekroczenie okre ślonego progu dla ca łkowitej 

warto ści pomocy na przedsiębiorcę  i na jedną  inwestycj ę . 
W § 21 wprowadzono przepis przej ściowy przewiduj ący stosowanie warunków 

określonych w niniejszym rozporz ądzeniu do wniosków o udzielenie pomocy z łożonych i 

nierozpatrzonych przed jego wej ściem w życie. Przepis przej ściowy ma ew. umożliwić  
udzielenie wsparcia przedsi ębiorcom, którzy z łożyli wnioski o udzielenie pomocy 

horyzontalnej ze środków pozostaj ących w dyspozycji Narodowego Funduszu oraz 
wojewódzkich funduszy przed wej ściem w życie projektowanego rozporz ądzenia na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie 
szczegó łowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z 
zakresu ochrony środowiska. 

W przepisie § 22 wskazano, że przedmiotowe rozporz ądzenie wejdzie w życie z 

dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z art .  4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

197, poz. 1172, z późn. zm.) wej ście w życie rozporządzenia w czasie krótszym ni ż  
czternaście dni nie narusza zasady demokratycznego pa ństwa prawnego. Przepis umo żliwi 

kontynuacj ę  udzielania pomocy horyzontalnej w ramach programu pomocowego oraz jak 
najszybsze składanie wniosków o udzielenie pomocy na nowych warunkach. 

Projekt rozporz ądzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 

2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
Projekt rozporz ądzenia nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie a rt .  108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z uwagi na wyłączenie z obowiązku zgłoszenia 

programów spe łniaj ących wymogi rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Natomiast 

pomoc na inwestycje umo żliwiaj ące dostosowanie istniej ących źródeł  spalania paliw do 

standardów ochrony środowiska UE na warunkach okre ślonych w Traktacie w załączniku XII 
w rozdziale 13 w sekcji D w pkt 2 w lit. a-c, o których mowa w § 4 pkt 1 i § 7 
projektowanego rozporz ądzenia, była notyfikowana Komisji Europejskiej w trybie art. 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z trybem okre ślonym w ustawie z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotycz ących pomocy publicznej (Dz. U. z 

2007 r. Nr 59, poz. 404, z pó źn. zm.) i uzyskała akceptacj ę  Komisji w decyzji z dnia 16 

czerwca 2014 r. C(2014) 4024 final. 
Projekt rozporządzenia zostanie udost ępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji ( www.rcl.gov.pl  ), zgodnie z art .  5 ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, 
z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966), w celu 
udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporz ądzenie Ministra Środowiska w sprawie szczególowych 
warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z 
zakresu ochrony środowiska 

Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące 
Ministerstwo Środowiska 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu 
Podsekretarz Stanu Pan Janusz Ostapiuk 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Pani Maria Szczepka-Wojtyrowska, tel. (22) 36 92 382 
e-mail Maria.Szczepka-Wojtyrowska@mos.gov.pl .  

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie stosowany program pomocy horyzontalnej na ochron ę  środowiska ustanowiony 
rozporzqdzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r w sprawie szczególowych warunków udzielania 
horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 908) okre ślony na 
podstawie Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy pa ństwa na ochronę  środowiska (Dz. Urz. UE C 82 
z 01.04.2008, str. 1) obowi ązuje tylko do końca 2015 r. Dla zapewnienia ci ągłości udzielania pomocy 
horyzontalnej w ramach programu, koniecznym jest dostosowanie rozporzqdzenia Ministra Środowiska z dnia 
2 lipca 2014 r do nowych Wytycznych w sprawie pomocy pa ństwa na ochronę  środowiska i cele związane z 
energią  w latach 2014-2020 (dz. Urz. UE C 200 z 28.06.2014, str. 1) lub wydanie nowego rozporz ądzenia w 
oparciu o przepisy rozporzqdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznaj ącego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn ętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 
z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".  

2. Rekomendowane rozwi ązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Celem wydania projektowanego rozporzqdzenia Ministra Środowiska w sprawie szczególowych 
warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska jest ustanowienie 
nowego programu pomocy horyzontalnej na ochron ę  środowiska zgodnego z nowymi regulacjami unijnymi, 
które weszły w życie w 2014 r. - rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 651/2014. Na podstawie programu b ędzie 
można udzielać  pomocy publicznej horyzontalnej przeznaczonej na ochron ę  środowiska ze środków 
pozostaj ących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej 
„Narodowym Funduszem" oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych 
dalej „wojewódzkimi funduszami", w tym w miarę  potrzeb z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) w perspektywie 2014 — 2020. 

Wydanie rozporzqdzenia Ministra Środowiska w sprawie szczególowych warunków udzielania 
horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska jest spowodowane konieczno ścią  
zapewnienia ciągłości udzielania horyzontalnej pomocy na ochron ę  środowiska w ramach programu 
pomocowego. 

Projektowany akt prawny b ędzie stanowić  podstawę  formalną  do udzielania przedsi ębiorcom pomocy 
horyzontalnej oraz b ędzie instrumentem zach ęcaj ącym przedsi ębiorców do podejmowania realizacji inwestycji 
proekologicznych. 

Projektowane rozporz ądzenie jest wydawane na podstawie fakultatywnego upowa żnienia ustawowego 
zawartego w art .  400a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą  Poś". Warunki udzielania pomocy horyzontalnej na cele z 
zakresu ochrony środowiska okre ślone w projekcie rozporządzenia są  zgodne z obowiązuj ącymi nowymi 
przepisami dotycz ącymi udzielania pomocy na ochronę  środowiska okre ślonymi w rozporządzeniu Komisji  
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(UE) nr 651/2014 oraz z warunkami ustanowionymi w Traktacie o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do 
Unii Europejskiej, zwanym dalej „Traktatem". 

W ramach projektowanego programu przewiduje si ę  kontynuacj ę  udzielania wsparcia na wszystkie 
kategorie przeznaczenia pomocy, które obj ęte są  programem pomocy horyzontalnej na ochron ę  środowiska 
okre ślonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegó łowych warunków 
udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska: 

- rekultywacja terenów zanieczyszczonych, 
- inwestycje w odnawialne źródła energii i wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji, 
- inwestycje ochrony środowiska w zakresie osi ągania standardów środowiskowych, w tym inwestycje 

umożliwiaj ące redukcj ę  emisji zanieczyszczeń  w stopniu wykraczaj ącym ponad standardy UE i w przypadku 
gdy nie zostały ustalone standardy oraz inwestycje zapewniaj ące wcze śniejsze dostosowanie si ę  do standardów 

środowiskowych, 
- inwestycje umożliwiaj ące dostosowanie przedsi ębiorców do standardów ochrony środowiska UE na 

warunkach okre ślonych w Traktacie w załączniku XII w rozdziale 13 w sekcji D w pkt 2 w lit. a-c. 
Biorąc pod uwagę  potrzebę  stworzenia zachęt do inwestowania w jak najszerszym zakresie w ochron ę  
środowiska, planuje się  rozszerzenie programu o dodatkowe przeznaczenia pomocy wskazane w 
rozporzqdzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 w ramach pomocy horyzontalnej: 

- inwestycje w efektywny energetycznie system ciep łowniczy i chłodniczy, 
- inwestycje w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów, 
- inwestycje w infrastruktur ę  energetyczną, 
- badania środowiska. 
Projektowany program pomocowy przewiduje warunki udzielania wsparcia finansowego na inwestycje z 

zakresu ochrony środowiska i badania środowiska w formie dotacji lub po życzek udzielanych na 
preferencyjnych zasadach. 

Projekt rozporządzenia ustanawia szczegó łowe warunki udzielania pomocy horyzontalnej na ochron ę  
środowiska zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w tym wskazuje przypadki do 
których nie stosuje si ę  przedmiotowego programu okre ślone w art .  1 ust. 2-5 projektu, ustala dla 
poszczególnych przeznacze ń  pomocy rodzaje kosztów kwalifikuj ących się  do obj ęcia pomocą  oraz 
maksymalną  intensywno ść  udzielanej pomocy, odnosi si ę  do efektu zachęty, kryterium kumulacji pomocy 
horyzontalnej ze wszystkimi rodzajami pomocy publicznej i de minimis udzielanymi na te same koszty 
kwalifikowane. 

Ponieważ  projektowany program pomocy publicznej horyzontalnej spe łnia wymogi określone w 
rozporzqdzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie a rt .  108 ust. 
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a pomoc na inwestycje umożliwiaj ące dostosowanie do 
standardów ochrony środowiska UE na warunkach okre ślonych w Traktacie uzyskała akceptacj ę  Komisji w 
decyzji z dnia 16 czerwca 2014 r. C(2014) 4024 final. 

Ustanowienie przedmiotowego programu pomocowego pozwoli na kontynuacj ę  udzielania 
przedsiębiorcom pomocy na ochronę  środowiska, na warunkach dopuszczalno ści pomocy horyzontalnej 
przyj ętych w przepisach unijnych, bez konieczno ści powiadamiania Komisji Europejskiej o ka żdym 
przypadku przyznania takiego wsparcia.  

3. Jak problem został  rozwiązany w innych krajach, w szczególno ści krajach cz łonkowskich OECD/UE? 

Wszystkie Państwa Członkowskie obowiązuje wymóg stosowania przepisów i regulacji Komisji 
Europejskiej dotycz ących udzielania pomocy publicznej, w tym w zakresie ust anawiania krajowych programów 
pomocowych.  

4. Podmioty, na które oddzia łuje projekt 

Źródło danych Grupa 
	

Wielkość  Oddziaływanie 
Możliwość  uzyskania przez 
przedsiębiorców 	spełniaj ących 

Przedsiębiorcy 
	

Przedsiębiorcy 	(mikro, 
mały, średni i duży 
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przedsiębiorcy) na terenie 
całego kraju mogą  ubiegać  
się  o pomoc, z wyjątkiem 
przypadków wyłączonych 
zgodnie z rozporządzeniem 
Komisji (UE) nr 651/2014 
- art .  1 ust. 2-5. 

warunki 	określone 	w 
projektowanym rozporz ądzeniu 
horyzontalnej pomocy publicznej 
na cele z zakresu 	ochrony 
środowiska. 

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz 
wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

Narodowy Fundusz i 16 
wojewódzkich funduszy 

Pomoc horyzontalna na ochronę  
środowiska na podstawie 
proj ektowanego rozporządzenia 
będzie udzielana przez krajowe 
fundusze ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej (Narodowy 
Fundusz 	i 	wojewódzkie 
fundusze). 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Planowane są  konsultacje publiczne projektu rozporz ądzenia, przeprowadzone w oparciu o § 34 uchwały 
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979), 
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 167) i ustawy z 
23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235, z pó źn. zm.), z 
następującymi podmiotami: 

1) wojewodowie, 
2) marszałkowie województw, 
3) wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
4) NSZZ „Solidarność", ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, 
5) OPZZ, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, 
6) Business Centre Club Zwi ązek Pracodawców, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, 
7) Forum Związków Zawodowych, Prac Teatralny 4, 85-069 Bydgoszcz, 
8) Konfederacj a Lewiatan, ul. Z. Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa, 
9) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa, 
10) Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, ul. Raszy ńska 32/44, 02-026 Warszawa, 
11) Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, ul. Krucza 6/14, 00-950 Warszawa, 
12) Izba Gospodarcza Ciep łownictwo Polskie, ul. Migda łowa 4, lok. 22, 02-796 Warszawa, 
13) Instytut na rzecz Ekorozwoju, ul. Nabielaka 15 lok. 1, 00-743 Warszawa, 
14) Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Tr ębacka 4, 00-074 Warszawa, 
15) Polska Agencja Rozwoju Przedsi ębiorczo ści, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, 
16) Polska Izba Ekologii, ul. Warszawska 3, 40-009 Katowice, 
17) Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój", ul. Krakowskie Przedmie ście 6, 00-325 Warszawa, 
18) Polski Klub Ekologiczny, ul. Ks. Ziemowita 1 IIIp., 44-100 Gliwice, 
19) Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, 
20) Związek Przedsi ębiorców i Pracodawców, ul. Krakowskie Przedmie ście 6, 00-325 Warszawa. 

Projekt rozporz ądzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji — w zak ładce Rządowy Proces Legislacji (www.rcl.gov.pl), zgodnie 
z art .  5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia łalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966), w celu udost ępnienia 
go wszystkim zainteresowanym podmiotom. Wyniki przeprowadzonych konsultacji publicznych zostan ą  
zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rz ądowego Centrum Legislacji. 

Projekt rozporz ądzenia nie b ędzie konsultowany z Komisj ą  Wspólną  Rządu i Samorządu  
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Terytorialnego, gdy ż  obowiązek taki, wynikaj ący z przepisów § 38 ust. 2 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 
dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów ma miejsce tylko wówczas, gdy planowane 
do wprowadzenia regulacje prawne dotycz ą  funkcjonowania samorz ądu terytorialnego. W przypadku tego 
rozporządzenia okoliczno ści te nie zachodzą. Przepisy rozporz ądzenia w żaden sposób nie dotycz ą  
funkcjonowania samorz ądu terytorialnego i nie maj ą  wpływu na gospodarkę  finansową  samorządu. 

6. 	Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stale z 	 r.) Skutki w okresie 10 lat od wej ścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogólem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 

JST 

pozostale jednostki (oddzielnie) 

Wydatki ogólem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 

JST 

pozostale jednostki (oddzielnie) 

Saldo ogólem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 

JST 

pozostale jednostki (oddzielnie) 

Pomoc 	horyzontalna 	na 	ochronę 	środowiska 	udzielana 	na 	podstawie 
projektowanego rozporządzenia będzie ze środków pozostaj ących w dyspozycji 
Narodowego Funduszu oraz 16 wojewódzkich funduszy, w tym w miar ę  zaistniałych 
potrzeb z funduszy unijnych w ramach POI Ś  2014-2020. Przewiduje si ę , że na pomoc 
horyzontalną  w okresie do końca 2020 r. zostaną  przeznaczone przez Narodowy Fundusz 
i wojewódzkie fundusze środki w łącznej wysoko ści ok. 2 mld zł . Udzielaj ąc pomocy 
Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze b ędą  konsekwentnie odchodzi ły od 
bezzwrotnych form dofinansowania na rzecz form zwrotnych (po życzka oraz ew. 
pożyczka z umorzeniem). 

Na podstawie poprzednich programów pomocy horyzontalnej 	na ochronę  
środowiska, w tym ustanowionym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 

Źródła finansowania 
2014 r. w sprawie szczegó łowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy 
publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska, Narodowy Fundusz i 
wojewódzkie fundusze udzieli ły w latach 2007-2014 pomocy o łącznej warto ści brutto 
(tzw. EDB - ekwiwalent dotacji bru tto) - ok. 257,1 mln zł  (w tym wojewódzkie fundusze 
- ok. 191,1 mln zł) ze środków własnych i funduszy unijnych w ramach POI Ś  2007-2013. 
Większość  pomocy została udzielona ze środków krajowych - ok. 94 % łącznej warto ści 
brutto udzielonej pomocy. Łączna warto ść  nominalna udzielonej pomocy wynosi ok. 
429,2 mln zł . 	Ocenia się , że pomoc udzielona w formie bezzwrotnej (dotacj a, w tym 
dopłata do oprocentowania kredytów bankowych) stanowi ła ok. 67 % łącznej warto ści 
brutto udzielonej pomocy. W okresie obowi ązywania programu podpisano łącznie 195 
umów (w tym wojewódzkie fundusze - 159 umów), przy czym liczba beneficjentów 
mogla być  nieco mniejsza, ponieważ  ten sam podmiot mógł  uzyskać  pomoc na kilka 
różnych inwestycji. 
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Dodatkowe informacje, 
w 	tym 	wskazanie 
źróde ł 	danych 	i 

Przyj ęcie rozporządzenia nie pociąga za sobą  dodatkowych skutków finansowych 
maj ących wplyw na sektor finansów publicznych, w tym bud żet państwa i budżety 
jednostek samorządu terytorialnego. Nie wp ływa również  na zmianę  dochodów i 

przyj ętych do obliczeń  
założeń  wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze rozporz ądzenie nie nakłada 

dodatkowych 	obowiązków, 	a jedynie 	okre śla 	warunki 	dopuszczalnej 	pomocy 
publicznej horyzontalnej na cele z zakresu ochrony środowiska, na jakich może być  
pomoc udzielana przedsiębiorcom. 

7. 	Wpływ na konkurencyjność  gospodarki i przedsiębiorczo ść , w tym funkcjonowanie przedsi ębiorców 
oraz na rodzin ę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki 
Czas w latach od wej ścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W 	uj ęciu 

pieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 
sektor mikro-, malych i 
średnich 

(w mln zł , przedsiębiorstw 

ceny 	stale 	z rodzina,  obywatele oraz 

	 r.) gospodarstwa domowe 

W 	uj ęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 
sektor mikro-, malych i 
średnich 
przedsiębiorstw 
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

Niemierzalne (dodaj/usuń) 
Dodatkowe informacje, Horyzontalna 	pomoc 	publiczna 	na 	ochronę 	środowiska 	udzielana 
w 	tym 	wskazanie przedsiębiorcom 	(mikro, 	male, 	średnie 	i 	duże 	przedsiębiorstwa) 	w 	ramach 
źródeł 	danych 	i projektowanego 	rozporządzenia, 	obok 	ewidentnego 	pozytywnego 	wpływu 	na 
przyj ętych do obliczeń  
założeń  środowisko naturalne, mo że mieć  pozytywny wplyw na konkurencyjno ść  wewnętrzną  i 

zewnętrzną  gospodarki. 	Wsparcie projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony 
środowiska oraz badań  środowiska może pozytywnie wp łynąć  na wzmocnienie pozycji 
polskich przedsiębiorców względem konkurencyjnych przedsi ębiorstw na wspólnym 
rynku i stworzyć  warunki dla wzrostu konkurencyjno ści krajowej gospodarki. 
Wydanie rozporządzenia zapewni przedsi ębiorcom możliwość  dalszego korzystania z 
horyzontalnej pomocy publicznej na ochron ę  środowiska. 

8. 	Zmiana obciążeń  regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu 

■ nie dotyczy 
Wprowadzane są  obciążenia poza bezwzgl ędnie ❑ 	tak 

wymaganymi przez UE (szczegó ły w odwróconej ❑ 	nie 

tabeli zgodno ści). ❑ 	nie dotyczy 

❑ 	zmniejszenie liczby dokumentów ❑ 	zwiększenie liczby dokumentów 
❑ 	zmniejszenie liczby procedur ❑ 	zwiększenie liczby procedur 
❑ 	skrócenie czasu na zalatwienie sprawy ❑ 	wydłużenie czasu na zalatwienie sprawy 
❑ 	inne: ❑ 	inne: 

Wprowadzane obciążenia są  przystosowane do ich 
elektronizacji. 

❑ 	tak 
❑ 	nie 
❑ 	nie dotyczy 
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Komentarz: 
Projektowane rozporządzenie nie wprowadza żadnych dodatkowych obciążeń  regulacyjnych. Celem 

projektowanej regulacji jest bowiem okre ślenie warunków, na jakich przedsi ębiorcy mogą  ubiegać  się  o 
horyzontalną  pomoc publiczną  na ochronę  środowiska.  

Wplyw na rynek pracy 

Brak bezpo średniego wplywu projektowanej regulacji na rynek pracy, gdy ż  celem rozporz ądzenia nie 
jest tworzenie warunków do generowania nowych miejsc pracy. Przyj ęcie rozporządzenia może wpłynąć  w 
niektórych przypadkach pozytywnie na rynek pracy, gdy ż  w wyniku wsparcia przedsi ębiorców i realizowanych 
inwestycji ochrony środowiska oraz badań  środowiska może zaistnieć  potrzeba tworzenia nowych miejsc 
pracy. 

10. Wplyw na pozostałe obszary 

środowisko naturalne 
sytuacja i rozwój regionalny 

❑ inne: 

❑ demografia 
❑ mienie państwowe 

❑ informatyzacja 
❑ zdrowie 

Omówienie wplywu 

Możliwość  udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na inwestycje ochrony 
środowiska i badania środowiska na podstawie projektowanej regulacji przyczyni si ę  do 
intensyfikacji wydatkowania środków pozostaj ących w dyspozycji Narodowego 
Funduszu i wojewódzkich funduszy, co b ędzie miało pozytywny wpływ na rozwój 
gospodarczy i spo łeczny wszystkich regionów kraju oraz środowisko naturalne. 

Podejmowane działania proekologiczne w wyniku udzielonej pomocy 
horyzontalnej wpłyną  na ograniczenie negatywnego oddzia ływania działalności 
przedsiębiorstw na środowisko oraz na popraw ę  stanu środowiska naturalnego we 
wszystkich j ego komponentach. Wsparcie finansowe udzielane przedsi ębiorcom 
umożliwi im realizacj ę  inwestycji ochrony środowiska, które bez wsparcia ze środków 
publicznych w wielu przypadkach najprawdopodobniej w ogóle nie bylyby 
podejmowane lub bylyby podejmowane przynosz ące mniejsze korzyści dla środowiska 
oraz ułatwi osiągnięcie wymaganych standardów środowiskowych. Możliwość  
skorzystania z dofinansowania z pewno ścią  zachęci też  przedsiębiorców do 
inwestowania w ochronę  środowiska.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

W dniu wej ścia w życie przepisów projektowanego rozporz ądzenia, rozwiązany zostanie 
zidentyfikowany problem oraz b ędzie możliwa kontynuacja udzielania pomocy horyzontalnej na realizacj ę  
inwestycji ochrony środowiska i badań  środowiska w ramach programu pomocowego przez Narodowy 
Fundusz i wojewódzkie fundusze w szerszym ni ż  dotychczas zakresie.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostan ą  zastosowane? 

Ocena programu pomocowego okre ś lonego niniejszym rozporz ądzeniem nastąpi po upływie okresu 
jego obowi ązywania. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Nie dotyczy. 
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