ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO
z dnia 21 maja 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję
przedsiębiorczości
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
(Dz. U. Nr 116, poz. 1206, późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 30, poz. 200) w
§ 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wsparcie pomostowe:
a) podstawowe - przysługujące przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności
gospodarczej, liczonych od dnia zarejestrowania działalności przez mikroprzedsiębiorcę
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
b) przedłuŜone – przysługujące przez okres nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy po zakończeniu
korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłuŜej niŜ do 12 miesiąca od dnia
zarejestrowania działalności gospodarczej lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
w celu ułatwienia mikroprzedsiębiorcy osiągnięcia płynności finansowej;”.
§ 2. Do czynności związanych z naborem i oceną wniosków o przyznanie podstawowego
wsparcia pomostowego oraz przedłuŜonego wsparcia pomostowego, złoŜonych przed dniem
wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
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Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz
z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami § 3 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16
lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości
podstawowe wsparcie pomostowe przysługuje „przez okres pierwszych 6 miesięcy od dnia
zarejestrowania przez mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej”, natomiast przedłuŜone
wsparcie „(... ) nie dłuŜej niŜ do 12 miesiąca od dnia zarejestrowania przez
mikroprzedsiębiorcę działalności gospodarczej” (...). Przepisy takie obowiązywały takŜe w
rozporządzeniu, które straciło moc z końcem 2006 r. oraz w Uzupełnieniu ZPORR, do
momentu kiedy Komitet Monitorujący w dniu 15 grudnia 2005 r. postanowił uelastycznić
zasady i dopuścił moŜliwość udzielania wsparcia od momentu rozpoczęcia działalności, a nie
tylko od jej zarejestrowania. Zmiana ta była odzwierciedleniem występującego często w
praktyce zjawiska polegającego na rozbieŜności czasowej (czasami nawet kilkumiesięcznej)
pomiędzy datą zarejestrowania działalności a faktyczną datą rozpoczęcia, zapisaną w
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wprowadzenie przepisu przejściowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia zgodności
pomiędzy przepisami przedmiotowego rozporządzeniem a przepisami Uzupełnienia ZPORR,
jak równieŜ równego traktowania wszystkich Beneficjentów Ostatecznych, którzy podczas
składania wniosków mieli zarejestrowaną działalność, ale faktycznie jej jeszcze nie
rozpoczęli. Wobec powyŜszego, aby przepisy Uzupełnienia ZPORR (na które powoływano
się we wnioskach złoŜonych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 22 lutego 2007 r.) były
zgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości konieczne jest
wprowadzenie przepisu przejściowego w odniesieniu do ww. rozporządzenia.
Nie wprowadzenie przepisu przejściowego rodzić będzie szereg konsekwencji miedzy datą
zarejestrowania a datą rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez
mikroprzedsiębiorcę, która stanowi podstawę udzielania wsparcia w ramach Działania 2.5
ZPORR.
Ze względu na bardzo pilną potrzebę wejścia w Ŝycie przedmiotowej nowelizacji, proponuje
się, aby weszła ona w Ŝycie z dniem ogłoszenia. Jak najszybsze wejście w Ŝycie
rozporządzenia stanowi jeden z istotnych i koniecznych elementów umoŜliwiających
udzielanie pomocy publicznej w ramach Działania 2.5 ZPORR. Proponowany termin wejścia
rozporządzenia w Ŝycie nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego i jest zgodny
z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych.
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), został udostępniony w
Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące działalność lobbingową nie zgłosiły
uwag do projektu rozporządzenia.
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji na podstawie przepisów 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, z późn. zm). Projekt nie
wymaga notyfikacji do Komisji Europejskiej.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny

Projekt nowelizacji rozporządzenia wywiera wpływ na potencjalnych beneficjentów, a przede
wszystkim mikroprzedsiębiorstwa. Rozporządzenie poprawi sytuację beneficjentów
ostatecznych Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, umoŜliwiając im aplikowanie o udzielenie
pomocy publicznej od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie tylko od
momentu zarejestrowania działalności.
2. Konsultacje
Projekt przedmiotowego rozporządzenia został skonsultowany międzyresortowo, z
przedstawicielami partnerów gospodarczo- społecznych oraz Komisją Wspólną Rządu
i Samorządu Terytorialnego. W wyniku konsultacji nie zgłoszono zastrzeŜeń do
przedmiotowego rozporządzenia. Uwagi przesłane przez Rządowe Centrum Legislacji zostały
uwzględnione.
3. Wpływ aktu normatywnego na :
a) sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety jednostek samorządu
terytorialnego
Rozporządzenie nie wpływa bezpośrednio na budŜet państwa i budŜety jednostek
samorządu terytorialnego.
b) rynek pracy
Rozporządzenie moŜe mieć pozytywny wpływ na rynek pracy.
c) konkurencyjność
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d) sytuację i rozwój regionalny
Rozporządzenie ma pozytywny wpływ na rozwój regionów, gdyŜ tworzy podstawę
prawną udzielania pomocy w ramach Działania 2.5 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, który ma na celu tworzenie warunków
wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych
obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju,
jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
4. Wskazanie źródeł finansowania
Rozporządzenie nie wpływa bezpośrednio na budŜet państwa i budŜety jednostek
samorządu terytorialnego.

