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Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020

Szanowny Panie Ministrze, 

1. PROCEDURA

1. Dnia 28 czerwca 2013 r. Komisja przyj••a Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na 
lata 2014–20201 (zwane dalej „wytycznymi”). Zgodnie z pkt 178 wytycznych, ka•de 
pa•stwo cz•onkowskie powinno zg•osi• Komisji, zgodnie z procedur• okre•lon• w 
art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pojedyncz• map• pomocy 
regionalnej, obowi•zuj•c• w dniach od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z 
pkt 179 wytycznych, zatwierdzona mapa pomocy regionalnej publikowana jest w 
Dzienniku Urz•dowym Unii Europejskiej i stanowi integraln• cz••• wytycznych.

2. Pismem z dnia 13 wrze•nia 2013 r., zarejestrowanym w Komisji w dniu 13 wrze•nia 
2013 r. (2013/100820), w•adze polskie przekaza•y pierwszy projekt mapy pomocy 
regionalnej obowi•zuj•cej w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

  
1 Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1.
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3. W dniu 29 pa•dziernika 2013 r. Komisja zwróci•a si• o dodatkowe informacje 
(2013/106726), które polskie w•adze przekaza•y w dniu 31 pa•dziernika 2013 r. 
(2013/107847). 

4. Drugi wniosek o dodatkowe informacje przes•ano Polsce w dniu 19 grudnia 2013 r. 
(2013/128302), na który w•adze polskie odpowiedzia•y w dniu 7 stycznia 2014 r. 
(2014/001208).

2. OPIS 

5. W swoim zg•oszeniu w•adze polskie proponuj• wykaz regionów, o ca•kowitej liczbie 
mieszka•ców wynosz•cej 38,5 mln, do zakwalifikowania do pomocy regionalnej na 
podstawie odst•pstw przewidzianych w art. 107 ust. 3 lit. a) i c) TFUE w okresie od dnia 
1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W zg•oszeniu zamieszczono wykaz obszarów 
„a” i wst•pnie okre•lonych obszarów „c”. 

6. W zamieszczonej poni•ej tabeli 1 wymieniono regiony NUTS 2 zaproponowane do 
zakwalifikowania do pomocy na podstawie odst•pstwa przewidzianego w art. 107 ust. 3 
lit. a) TFUE w ca•ym okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Tabela 
zawiera równie• maksymaln• intensywno•• pomocy proponowan• dla ka•dego regionu.

Tabela 1 

Obszary zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE 

Kod NUTS Nazwa regionu NUTS 2 Maksymalna intensywno•• 
pomocy (w % ekwiwalentu 

dotacji brutto)
PL 31 Lubelskie 50%
PL 32 Podkarpackie 50%
PL 34 Podlaskie 50%
PL 62 Warmi•sko-Mazurskie 50%
PL 11 •ódzkie 35 %
PL 21 Ma•opolskie 35 %
PL 33 •wi•tokrzyskie 35 %
PL 42 Zachodniopomorskie 35 %
PL 43 Lubuskie 35 %
PL 52 Opolskie 35 %
PL 61 Kujawsko-Pomorskie 35 %
PL 63 Pomorskie 35 %
PL 22 •l•skie 25 %
PL 41 Wielkopolskie 25 %
PL 51 Dolno•l•skie 25 %

7. W swoim zg•oszeniu w•adze polskie proponuj• równie• kilka regionów NUTS 3 jako 
wst•pnie okre•lone obszary kwalifikuj•ce si• do pomocy regionalnej w ramach 
odst•pstwa na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE.

8. W tabeli 2 poni•ej przedstawiono wykaz by•ych obszarów „a” zaproponowanych jako 
wst•pnie okre•lone obszary „c” wraz z maksymaln• intensywno•ci• pomocy 
proponowanej dla ka•dego regionu, z rozró•nieniem na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do 
dnia 31 grudnia 2017 r. oraz na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 
r.
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Tabela 2

Wst•pnie okre•lone obszary zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE 

Kod 
NUTS

Nazwa regionu NUTS 3 Maksymalna intensywno•• 
pomocy (w % ekwiwalentu 

dotacji brutto)
2014-2017 2018-2020

PL 121 Ciechanowsko-P•ocki 35 % 35 %
PL 122 Ostro••cko-Siedlecki 35 % 35 %
PL 128 Radomski 35 % 35 %
PL 129 Warszawski-wschodni 35 % 35 %
PL 12A Warszawski-zachodni 20 % 20 %
PL 127 Miasto Warszawa 15 % 10 %

9. W•adze polskie potwierdzaj•, •e proponowane maksymalne intensywno•ci pomocy 
podane powy•ej w tabelach 1 i 2 dotycz• inwestycji du•ych przedsi•biorstw. 
Poszczególne warto•ci intensywno•ci pomocy mog• zosta• zwi•kszone o 10 punktów 
procentowych w przypadku •rednich przedsi•biorstw oraz o 20 punktów procentowych w 
przypadku ma•ych przedsi•biorstw2. Maksymalne pu•apy pomocy regionalnej 
proponowane dla du•ych przedsi•biorstw oraz podwy•szone pu•apy dla ma•ych i 
•rednich przedsi•biorstw maj• zastosowanie wy••cznie do projektów, w ramach których 
wydatki kwalifikowalne nie przekraczaj• 50 mln EUR. 

3. OCENA 

10. Zgodnie z za••cznikiem I do wytycznych, do pomocy regionalnej na podstawie 
odst•pstwa przewidzianego w art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE w ca•ym okresie od dnia 1 lipca 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. kwalifikuje si• w Polsce pi•tna•cie regionów NUTS 2. 
Ponadto sze•• regionów NUTS 3, które stanowi• cz••• innego regionu NUTS 2 s• 
wst•pnie okre•lonymi obszarami kwalifikuj•cymi si• w tym samym okresie do pomocy 
regionalnej w ramach odst•pstwa na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE. 

3.1. Obszary zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE 

11. Regiony, które Polska zaproponowa•a do zakwalifikowania do pomocy regionalnej na 
podstawie odst•pstwa przewidzianego w art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE w okresie od dnia 1 
lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. s• wymienione w za••czniku I do wytycznych.

12. W pkt 172 wytycznych stwierdzono, i• maksymalne poziomy intensywno•ci pomocy 
obowi•zuj•ce w przypadku inwestycji dokonywanych przez du•e przedsi•biorstwa w 
regionach „a” nie powinny przekracza•:

- 50 % ekwiwalentu dotacji brutto w regionach NUTS 2, w których PKB na mieszka•ca 
wynosi 45 % •redniej UE-27 lub mniej; 

- 35 % ekwiwalentu dotacji brutto w regionach NUTS 2, w których PKB na mieszka•ca 
wynosi od 45 do 60 % •redniej UE-27;

  
2 Zgodnie z definicj• w za••czniku do rozporz•dzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 

zmieniaj•cego rozporz•dzenie (WE) nr 70/2001, Dz.U. L 63 z 28.2.2004, s. 22 lub jakiekolwiek nast•pnego 
rozporz•dzenia.
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- 25 % ekwiwalentu dotacji brutto w regionach NUTS 2, w których PKB na mieszka•ca 
wynosi powy•ej 60 % •redniej UE-27.

13. Proponowana przez Polsk• intensywno•• pomocy jest zgodna z tymi przepisami, jak 
wynika z tabeli 3 poni•ej:
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Tabela 3 

Kod NUTS Nazwa regionu NUTS 2 Maksymalna 
intensywno•• 
pomocy (w % 

ekwiwalentu dotacji 
brutto)

PKB
na 

mieszka•ca

PL 31 Lubelskie 50% 40,67 %
PL 32 Podkarpackie 50% 40,67 %
PL 34 Podlaskie 50% 43,67 %
PL 62 Warmi•sko-Mazurskie 50% 44,33 %
PL 11 •ódzkie 35 % 55,00 %
PL 21 Ma•opolskie 35 % 51,33 %
PL 33 •wi•tokrzyskie 35 % 46,33 %
PL 42 Zachodniopomorskie 35 % 52,67 %
PL 43 Lubuskie 35 % 51,00 %
PL 52 Opolskie 35 % 49,00 %
PL 61 Kujawsko-Pomorskie 35 % 50,67 %
PL 63 Pomorskie 35 % 57,33 %
PL 22 •l•skie 25 % 64,33 %
PL 41 Wielkopolskie 25 % 62,67 %
PL 51 Dolno•l•skie 25 % 65,33 %

Mierzone w SSN, •rednia za okres trzech lat 2008–2010 (UE-27 = 100,00%).

3.2. Proponowany wykaz wst•pnie okre•lonych obszarów zgodnie z art. 107 ust. 3 
lit. c) TFUE

14. Regiony, które Polska zaproponowa•a jako wst•pnie okre•lone obszary kwalifikuj•ce si• 
do pomocy regionalnej na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE w okresie od dnia 1 lipca 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. s• wymienione w za••czniku I do wytycznych. 

3.3. Maksymalna intensywno•• pomocy proponowana dla obszarów obj•tych 
art. 107 ust. 3 lit. c)

15. W pkt 174 do 175 wytycznych stwierdzono, i• poziomy intensywno•ci pomocy 
obowi•zuj•ce w przypadku inwestycji dokonywanych przez du•e przedsi•biorstwa w 
obszarach „c” nie powinny przekracza• nast•puj•cych warto•ci procentowych:

- 15 % ekwiwalentu dotacji brutto na obszarach s•abo zaludnionych oraz w regionach 
NUTS 3 lub w cz••ciach regionów NUTS 3, które maj• wspóln• granic• l•dow• z 
krajem nienale••cym do EOG lub EFTA;

- 10 % ekwiwalentu dotacji brutto w nieokre•lonych z góry regionach „c”;

- w by•ych regionach „a” – 15 % ekwiwalentu dotacji brutto w okresie od dnia 1 lipca 
2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i 10 % ekwiwalentu dotacji brutto w okresie od 
dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

16. Zgodnie z pkt 176 wytycznych, je•li obszar „c” s•siaduje z obszarem „a”, maksymaln• 
intensywno•• pomocy w regionach NUTS 3 lub cz••ciach regionów NUTS 3 w obszarze 
„c”, które przylegaj• do obszaru „a”, mo•na w razie konieczno•ci zwi•kszy•, tak aby 
ograniczy• ró•nic• mi•dzy poziomami intensywno•ci w obu obszarach. 

17. W odniesieniu do obszaru okre•lonego w tabeli 4 poni•ej, w•adze polskie proponuj• 
maksymaln• intensywno•• pomocy dla du•ych przedsi•biorstw na poziomie 15 % 
ekwiwalentu dotacji brutto na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
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Maksymalna intensywno•• pomocy b•dzie ograniczona do 10 % ekwiwalentu dotacji 
brutto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Tabela 4

Nazwa obszaru „c”
Okres Ocena 

PL 127 – Miasto Warszawa 2014-2017 Dany obszar jest dawnym regionem „a” (tj. cz••ci• 
regionu NUTS 2, PL 12 Mazowieckie) 

18. Maksymalne intensywno•ci pomocy w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w 
obszarach „c” proponowane przez Polsk• na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r. s• zgodne z maksymaln• intensywno•ci• pomocy dozwolon• w ramach 
wytycznych, jak wynika z tabeli 5 poni•ej:

Tabela 5

Nazwa obszaru „c” Maks. 
intensywno•• 

pomocy

Ocena 

PL 121 – Ciechanowsko-P•ocki 35 % Obszar s•siaduje z regionem „a”, PL 62 Warmi•sko-
Mazurskie, w przypadku którego obowi•zuje 
maksymalna intensywno•• pomocy w wysoko•ci 
50 % ekwiwalentu dotacji brutto.

PL 122 – Ostro••cko-Siedlecki 35 % Obszar s•siaduje z regionami „a”, PL 62 Warmi•sko-
Mazurskie, PL 34 Podlaskie i PL 31 Lubelskie, w 
przypadku których obowi•zuje maksymalna 
intensywno•• pomocy w wysoko•ci 50 % 
ekwiwalentu dotacji brutto.

PL 128 – Radomski 35 % Obszar s•siaduje z regionem „a”, PL 31 Lubelskie, w 
przypadku którego obowi•zuje maksymalna 
intensywno•• pomocy w wysoko•ci 50 % 
ekwiwalentu dotacji brutto.

PL 129 – Warszawski-wschodni 35 % Obszar s•siaduje z regionem „a”, PL 31 Lubelskie, w 
przypadku którego obowi•zuje maksymalna 
intensywno•• pomocy w wysoko•ci 50 % 
ekwiwalentu dotacji brutto.

PL 12A – Warszawski-zachodni 20 % Obszar s•siaduje z regionem „a”, PL 11 •ódzkie, w 
przypadku którego obowi•zuje maksymalna 
intensywno•• pomocy w wysoko•ci 35 % 
ekwiwalentu dotacji brutto.

3.4. Zwi•kszone intensywno•ci pomocy dla M•P

19. Zgodnie z pkt 177 wytycznych maksymalne poziomy intensywno•ci pomocy, jakie 
obowi•zuj• w przypadku du•ych przedsi•biorstw, mog• zosta• zwi•kszone o 20 punktów 
procentowych dla ma•ych przedsi•biorstw oraz maksymalnie o 10 punktów 
procentowych dla •rednich przedsi•biorstw. Jednak zwi•kszonych maksymalnych 
intensywno•ci pomocy dla M•P nie stosuje si• do pomocy przyznawanej na du•e 
projekty inwestycyjne.

3.5. Inne zobowi•zania podj•te przez w•adze polskie

20. Komisja przyjmuje do wiadomo•ci nast•puj•ce zobowi•zania podj•te w zg•oszeniu przez 
w•adze polskie:
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(a) W•adze polskie potwierdzi•y, •e – poza przypadkami obj•tymi przepisami 
rozporz•dzenia w sprawie wy••cze• blokowych – wszelkie plany przyznania pomocy 
regionalnej b•d• zg•aszane Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE jako programy 
pomocy lub jako zg•oszenie indywidualne.

(b) W•adze polskie potwierdzi•y, •e wszelka regionalna pomoc inwestycyjna b•dzie 
zgodna z maksymaln• intensywno•ci• pomocy okre•lon• dla danego regionu w 
mapie pomocy regionalnej zatwierdzonej przez Komisj• i opublikowanej w 
Dzienniku Urz•dowym Unii Europejskiej.

(c) W•adze polskie potwierdzi•y, •e w przypadku du•ych projektów inwestycyjnych 
(zgodnie z definicj• w pkt 20 lit. l) wytycznych) pu•apy pomocy danego regionu, 
okre•lone w mapie pomocy regionalnej zatwierdzonej i opublikowanej przez 
Komisj•, b•d• dostosowywane wed•ug wzoru w pkt 20 lit. c) wytycznych. 

3.6. Podsumowanie

21. W zwi•zku z powy•szym Komisja stwierdza, •e zg•oszona przez Polsk• mapa pomocy 
regionalnej na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. jest zgodna z 
wytycznymi. 

22. Komisja przypomina, •e maksymalne intensywno•ci pomocy okre•lone w mapie pomocy 
regionalnej stosuj• si• jedynie do inwestycji realizowanych w sektorach, które s• obj•te 
zakresem wytycznych, jak okre•lono w pkt 10 wytycznych. W szczególno•ci te pu•apy 
pomocy maj• zastosowanie w przypadku przetwarzania i wprowadzania do obrotu 
produktów rolnych tylko w zakresie przewidzianym w Wytycznych Wspólnoty w 
sprawie pomocy pa•stwa w sektorze rolnym i le•nym3 lub jakichkolwiek wytycznych 
zast•puj•cych je.

4. DECYZJA

23. Komisja postanowi•a w zwi•zku z tym:

– zatwierdzi• zamieszczon• w za••czniku map• pomocy regionalnej Polski na okres od 
dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., gdy• spe•nia ona warunki okre•lone 
w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020; 

– opublikowa• map• pomocy regionalnej jako za••cznik do niniejszej decyzji w 
Dzienniku Urz•dowym Unii Europejskiej. Pe•na tre•• niniejszego pisma w 
autentycznej wersji j•zykowej zostanie opublikowana na nast•puj•cej stronie 
internetowej:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

  
3 Dz.U. C 319 z 27.12.2006, s. 1.
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24. Wszelkie wnioski dotycz•ce niniejszego pisma nale•y kierowa• do Kancelarii ds. 
pomocy pa•stwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej listem 
poleconym lub faksem na adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
B-1049 Brussels
Belgium
Faks: +32 2 29 61242

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA
Wiceprzewodnicz•cy 
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ZA••CZNIK do decyzji w sprawie SA.37485 (2013/N)

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020

(Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1)

POLSKA — Mapa pomocy regionalnej obowi•zuj•ca od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 

r.

1. Regiony kwalifikuj•ce si• do obj•cia pomoc• na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Kod strefy Nazwa strefy Pu•ap regionalnej pomocy inwestycyjnej4

(maj•cy zastosowanie do du•ych 

przedsi•biorstw)

PL 31 Lubelskie 50%

PL 32 Podkarpackie 50%

PL 34 Podlaskie 50%

PL 62 Warmi•sko-Mazurskie 50%

PL 11 •ódzkie 35 %

PL 21 Ma•opolskie 35 %

PL 33 •wi•tokrzyskie 35 %

PL 42 Zachodniopomorskie 35 %

PL 43 Lubuskie 35 %

PL 52 Opolskie 35 %

PL 61 Kujawsko-Pomorskie 35 %

PL 63 Pomorskie 35 %

PL 22 •l•skie 25 %

PL 41 Wielkopolskie 25 %

PL 51 Dolno•l•skie 25 %

  
4 W przypadku projektów inwestycyjnych przewiduj•cych wydatki kwalifikowalne w kwocie 

nieprzekraczaj•cej 50 mln EUR pu•ap ten jest wy•szy o 10 punktów procentowych dla •rednich 
przedsi•biorstw i o 20 punktów procentowych dla ma•ych przedsi•biorstw zgodnie z definicj• zawart• w 
zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsi•biorstw oraz ma•ych i •rednich 
przedsi•biorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). W przypadku du•ych projektów inwestycyjnych 
przewiduj•cych wydatki kwalifikowalne w kwocie przekraczaj•cej 50 mln EUR pu•ap ten dostosowuje si• 
zgodnie z pkt 20 lit. c) Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020.  
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2. Regiony kwalifikuj•ce si• do obj•cia pomoc• na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wst•pnie okre•lone obszary zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE (dawne regiony zgodnie z art. 107 

ust. 3 lit. a))

Kod strefy Nazwa strefy Pu•ap regionalnej pomocy inwestycyjnej5

(maj•cy zastosowanie do du•ych 

przedsi•biorstw)

1.7.2014-31.12.2017 1.1.2018-31.12.2020

PL 12 Mazowieckie

PL 121 Ciechanowsko-P•ocki 35 % 35 %

PL 122 Ostro••cko-Siedlecki 35 % 35 %

PL 128 Radomski 35 % 35 %

PL 129 Warszawski-wschodni 35 % 35 %

PL 12A Warszawski-zachodni 20 % 20 %

PL 127 Miasto Warszawa 15 % 10 %

  
5 W przypadku projektów inwestycyjnych przewiduj•cych wydatki kwalifikowalne w kwocie 

nieprzekraczaj•cej 50 mln EUR pu•ap ten jest wy•szy o 10 punktów procentowych dla •rednich 
przedsi•biorstw i o 20 punktów procentowych dla ma•ych przedsi•biorstw zgodnie z definicj• zawart• w 
zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsi•biorstw oraz ma•ych i •rednich 
przedsi•biorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). W przypadku du•ych projektów inwestycyjnych 
przewiduj•cych wydatki kwalifikowalne w kwocie przekraczaj•cej 50 mln EUR pu•ap ten dostosowuje si• 
zgodnie z pkt 20 lit. c) Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020.  
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