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MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW
Warszawa,    lutego 2017  r.

DRP-I.054.1.2017.PZ.2

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na interpelację nr 9078 posła Aleksandra Mrówczyńskiego w sprawie możliwości wsparcia 
mikro i małych przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej, odnosząc się do wskazanego przykładu 
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w województwie pomorskim, niniejszym przekazuję odpowiedź 
w przedmiotowej sprawie.

Dofinansowanie projektów ze środków funduszy europejskich jest przyznawane na podstawie szeregu aktów 
prawnych, mających na celu zapewnienie rzetelnego, przejrzystego, zgodnego z zasadami horyzontalnymi 
UE gospodarowania tymi środkami. W przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcom, kluczowe znaczenie 
mają regulacje odnoszące się do pomocy publicznej. 

W przypadku projektu pn. Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu 
w województwie pomorskim, opisywanym przez Pana Posła – ograniczenia wspierania działalności 
eksportowej wynikają z dwóch kluczowych aktów prawnych, tj. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. UE 2014 poz. L187) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE 2013 poz. L352). Dotyczą one generalnie zakazu udzielania 
pomocy przyznawanej na działalność związaną bezpośrednio z ilością eksportowanych produktów, 
tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub pokryciem bieżących wydatków na prowadzenie 
działalności eksportowej. Dopuszczalna jest natomiast pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach 
handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych, potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już 
istniejącego produktu na nowy rynek w innym państwie członkowskim, lub w kraju trzecim.

W konsekwencji powyższe zapisy znalazły odzwierciedlenie również w krajowych rozporządzeniach 
dotyczących udzielania pomocy publicznej, w tym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym 
i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1417).

W przypadku projektu przedstawionego przez Pana Posła warto przeanalizować możliwość ubiegania się 
o wsparcie w ramach innych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, 
w szczególności działania 2.1 albo 2.2 RPO WP, skierowanych na rozwijanie działalności MŚP (wsparcie 
dotacyjne albo zwrotne), gdzie jednym z oczekiwanych efektów jest poprawa efektywności przedsiębiorstw, 
dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 

Odpowiadając na pytanie Pana Posła dotyczące możliwości zapewnienia stabilnego łącza internetowego 
w miejscowości Brusy, proszę przyjąć poniższe wyjaśnienia.

W ramach osi priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 (dalej: POPC), wsparcie udzielane jest na realizację projektów polegających 
na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika 
końcowego. O wsparcie ubiegać mogą się przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Projekty w ramach osi I wybierane są do realizacji w trybie konkursowym. W oparciu o dane zbierane 
w ramach prowadzonej przez Prezesa UKE inwentaryzacji usług i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz 
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opracowane na jej podstawie analizy dostępu do usług szerokopasmowych, tworzona jest lista obszarów 
interwencji z maksymalną kwotą i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze. Dla każdego 
wyznaczonego w ten sposób obszaru interwencji do dofinansowania wybrany może być jeden projekt.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi I POPC trwał od 2 listopada 2015 roku do 
29 lutego 2016 roku. Na liście obszarów interwencji znajdował się również powiat chojnicki w województwie 
pomorskim, na terenie którego znajduje się wskazana w interpelacji Pana Posła miejscowość. Zgodnie 
z wynikami oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu zamieszczonymi na stronie Instytucji 
Pośredniczącej POPC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), projekt realizowany na obszarze 
powiatu chojnickiego został wybrany do dofinansowania, jednakże wnioskodawca (przedsiębiorca 
telekomunikacyjny) zrezygnował z jego realizacji. W związku z powyższym, powiat chojnicki został włączony 
do obszarów interwencji kolejnego naboru, który rozpoczął się 31 października 2016 r. i potrwa do 17 lutego 
br. Realizacja projektu na ww. obszarze będzie możliwa w przypadku złożenia projektu obejmującego 
analizowany obszar, jego pozytywnej oceny przez CPPC i przyznaniu dofinansowania.

Z poważaniem,

Z up. Ministra

Adam Hamryszczak

Podsekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/
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