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Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grud-
nia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984
oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe przezna-
czenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis
na wsparcie projektów w zakresie przedsi´wzi´ç doty-
czàcych systemów zarzàdzania Êrodowiskowego oraz
wdra˝ania certyfikowanych oznakowaƒ ekologicz-
nych dla produktów w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Ârodowisko 2007—2013 (dzia∏a-
nie 4.1), zwanej dalej „pomocà”.

§ 2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis
zgodnie z przepisami: 

1) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
UE L 379 z 28.12.2006, str. 5);

2) rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia
24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach
zasady de minimis dla sektora rybo∏ówstwa
i zmieniajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1860/2004
(Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w odniesie-
niu do przedsi´biorstw wykonujàcych dzia∏alnoÊç
w sektorze rybo∏ówstwa.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o przed-
si´biorcy, nale˝y przez to rozumieç przedsi´biorstwo
w rozumieniu art. 1 za∏àcznika I do rozporzàdzenia Ko-
misji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uzna-
jàcego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspól-
nym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(ogólne rozporzàdzenie w sprawie wy∏àczeƒ bloko-
wych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

§ 4. Pomoc mo˝e byç udzielana przedsi´biorcy na
przedsi´wzi´cia zwiàzane z wdro˝eniem systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego oraz wdro˝eniem certy-
fikowanych oznakowaƒ ekologicznych dla produktów.

§ 5. Do wydatków kwalifikowanych zalicza si´ nie-
zb´dne do realizacji przedsi´wzi´cia wydatki spe∏niajà-
ce kryteria kwalifikowalnoÊci wydatków poniesione na:

1) badanie oceny funkcjonowania przedsi´biorstwa
w celu okreÊlenia mo˝liwoÊci wdro˝enia systemu
zarzàdzania Êrodowiskowego;

2) us∏ugi doradcze, ekspertyzy oraz szkolenia zwiàza-
ne z wdro˝eniem systemu zarzàdzania Êrodowi-
skowego;

3) opracowanie dokumentacji s∏u˝àcej wdra˝aniu
systemu zarzàdzania Êrodowiskowego w przed-
si´biorstwie;

4) przeprowadzenie audytów i weryfikacji zwiàza-
nych z procedurà przyznawania certyfikatu syste-
mu zarzàdzania Êrodowiskowego;

5) rejestracj´ przedsi´biorstwa w systemie ekozarzà-
dzania i audytu (EMAS); 

6) przygotowanie i publikacj´ deklaracji Êrodowisko-
wej oraz materia∏ów informacyjnych wymaga-
nych od przedsi´biorstw zarejestrowanych w sys-
temie EMAS;

7) przeprowadzenie badaƒ i audytów niezb´dnych
dla uzyskania certyfikowanych oznakowaƒ ekolo-
gicznych dla produktów przyjaznych Êrodowisku;

8) opracowanie dokumentacji, w tym raportów z ba-
daƒ oraz innych niezb´dnych informacji, sk∏ada-
nych w jednostce przyznajàcej oznakowania;

9) op∏aty zwiàzane z uzyskaniem certyfikowanych
oznakowaƒ ekologicznych uiszczonych na rzecz
jednostki przyznajàcej oznakowania.

§ 6. 1. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 1, mo˝e byç
udzielana na pokrycie nie wi´cej ni˝ 50 % wydat-
ków kwalifikowanych i nie mo˝e przekroczyç kwoty
400 000 z∏.

2. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 2, mo˝e byç
udzielana na pokrycie nie wi´cej ni˝ 50 % wydatków
kwalifikowanych i nie mo˝e przekroczyç równowarto-
Êci w z∏otych kwoty 30 000 euro, obliczonej wed∏ug
Êredniego kursu Narodowego Banku Polskiego obo-
wiàzujàcego w dniu udzielenia pomocy.

§ 7. Przedsi´biorca mo˝e otrzymaç pomoc, je˝eli
zostanà spe∏nione kryteria odnoszàce si´ do:

1) przeznaczenia pomocy na przedsi´wzi´cia, o któ-
rych mowa w § 4;

2) wydatków kwalifikowanych, o których mowa w § 5;

3) intensywnoÊci pomocy, o której mowa w § 6.

§ 8. 1. Przedsi´biorca sk∏ada wniosek o udzielenie
pomocy do podmiotu udzielajàcego pomocy.

2. Wniosek zawiera w szczególnoÊci:

1) nazw´ przedsi´biorcy;

2) tytu∏ i miejsce realizacji przedsi´wzi´cia;
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3) cele realizacji przedsi´wzi´cia;

4) opis przedsi´wzi´cia;

5) wartoÊç przedsi´wzi´cia;

6) wydatki kwalifikowane;

7) wnioskowanà kwot´ dofinansowania.

3. Do wniosku do∏àcza si´ w szczególnoÊci:

1) poÊwiadczone za zgodnoÊç z orygina∏em kopie za-
Êwiadczeƒ o pomocy de minimis otrzymanej
w bie˝àcym roku kalendarzowym oraz w dwóch
poprzedzajàcych go latach kalendarzowych lub
oÊwiadczenie o wartoÊci otrzymanej pomocy
de minimis w tym okresie;

2) informacje o innej pomocy publicznej, jakà przed-
si´biorca otrzyma∏ w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowanych, na których pokrycie
przeznaczona zostanie pomoc, niezale˝nie od jej
formy i êród∏a, obejmujàce w szczególnoÊci prze-
znaczenie pomocy, okreÊlenie wydatków kwalifi-
kowanych do tej pomocy, form´ pomocy i jej war-
toÊç wyra˝onà jako ekwiwalent dotacji brutto;

3) dokumenty pozwalajàce oceniç sytuacj´ finanso-
wà przedsi´biorcy, wskazane przez podmiot udzie-
lajàcy pomocy;

4) informacj´, czy przedsi´biorca prowadzi dzia∏al-
noÊç w sektorze transportu drogowego;

5) poÊwiadczonà za zgodnoÊç z orygina∏em kopi´
certyfikatu potwierdzajàcego wdro˝enie systemu
zarzàdzania Êrodowiskiem lub certyfikatu oznako-
wania ekologicznego dla produktu.

4. Podmiot udzielajàcy pomocy dokonuje oceny
wniosku w oparciu o:

1) kryteria, o których mowa w § 7;

2) kryteria, o których mowa w art. 65 lit. a rozporzà-
dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczà-
ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz
Funduszu SpójnoÊci i uchylajàcego rozporzàdze-
nie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210
z 31.07.2006, str. 25, z póên. zm.).

5. Po przeprowadzeniu oceny wniosku przedsi´-
biorcy jest przyznawana pomoc w formie bezzwrotne-
go dofinansowania przeznaczonego na pokrycie cz´-
Êci wydatków kwalifikowanych na podstawie umowy
o dofinansowanie.

§ 9. 1. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 1, nie mo-
˝e byç udzielana przedsi´biorcy: 

1) je˝eli jej wartoÊç brutto ∏àcznie z innà pomocà
de minimis otrzymanà przez przedsi´biorc´ w bie-
˝àcym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprze-
dzajàcych go latach kalendarzowych spowodowa-
∏aby przekroczenie równowartoÊci w z∏otych kwo-
ty 200 000 euro, a w przypadku przedsi´biorcy
prowadzàcego dzia∏alnoÊç w sektorze transportu
drogowego — równowartoÊci w z∏otych kwoty
100 000 euro, obliczonych wed∏ug Êredniego kur-
su Narodowego Banku Polskiego obowiàzujàcego
w dniu udzielenia pomocy;

2) prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w sektorach rybo∏ów-
stwa i akwakultury, obj´tych rozporzàdzeniem Ra-
dy (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r.
w sprawie wspólnej organizacji rynków produk-
tów rybo∏ówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17
z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198);

3) prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w dziedzinie produkcji
podstawowej produktów rolnych wymienionych
w za∏àczniku I do Traktatu ustanawiajàcego
Wspólnot´ Europejskà, zwanego dalej „TWE”;

4) prowadzàcemu dzia∏alnoÊç w sektorze w´glo-
wym w rozumieniu rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie po-
mocy paƒstwa dla przemys∏u w´glowego (Dz. Urz.
WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2,
str. 170).

2. Pomoc, o której mowa w § 2 pkt 2, nie mo˝e byç
udzielona przedsi´biorcy, je˝eli jej wartoÊç brutto
∏àcznie z innà pomocà de minimis otrzymanà przez
przedsi´biorc´ w bie˝àcym roku kalendarzowym oraz
w dwóch poprzedzajàcych go latach kalendarzowych
spowodowa∏aby przekroczenie:

1) maksymalnej kwoty pomocy, stanowiàcej równo-
wartoÊç w z∏otych kwoty 30 000 euro, obliczonej
wed∏ug Êredniego kursu Narodowego Banku Pol-
skiego obowiàzujàcego w dniu udzielenia pomocy;

2) skumulowanej kwoty pomocy dla rybo∏ówstwa,
okreÊlonej dla Polski, zgodnie z art. 3 ust. 4 rozpo-
rzàdzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca
2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady
de minimis dla sektora rybo∏ówstwa i zmieniajà-
cego rozporzàdzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz.
UE L 193 z 25.07.2007, str. 6).

3. Pomoc nie mo˝e byç udzielona ani wyp∏acona
przedsi´biorcy:

1) znajdujàcemu si´ w trudnej sytuacji ekonomicznej
w rozumieniu pkt 9—11 Komunikatu Komisji
w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczà-
cych pomocy paƒstwa w celu ratowania i restruk-
turyzacji zagro˝onych przedsi´biorstw (Dz. Urz.
UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);

2) na którym cià˝y obowiàzek zwrotu pomocy wyni-
kajàcy z decyzji Komisji Europejskiej uznajàcej po-
moc za niezgodnà z prawem oraz ze wspólnym
rynkiem, w rozumieniu art. 87 TWE.

§ 10. Pomoc nie mo˝e byç udzielona, je˝eli ∏àcznie
z innà pomocà ni˝ pomoc de minimis, udzielonà
przedsi´biorcy w odniesieniu do tych samych wydat-
ków kwalifikowanych, bez wzgl´du na jej form´ i êró-
d∏o pochodzenia, w tym ze Êrodków pochodzàcych
z bud˝etu Unii Europejskiej, przekracza maksymalnà
intensywnoÊç pomocy okreÊlonà dla danego przezna-
czenia pomocy. 

§ 11. Rozporzàdzenie obowiàzuje do dnia 31 grud-
nia 2013 r.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: M. Nowicki


