
 
 

POLITYKA UE W ZAKRESIE KONTROLI PAŃSTWA: Ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych 
mające zastosowanie w okresie od dnia 29 sierpnia 2008 r. do dnia 31 
grudnia 2013 r.  
 
 

 

Cele 
 

Uproszczenie oraz lepsze ukierunkowanie pomocy państwa 
przeznaczonej na zwiększenie wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienie. Automatyczne zatwierdzanie 26 rodzajów 
środków pomocy, dzięki czemu państwa członkowskie 
oszczędzają czas na etapie przyznawania pomocy 
państwa.  
 
 

 Celem tego nowego rozporządzenia – ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych lub ORWG – jest zmniejszenie nakładów administracyjnych, niezbędnych na etapie 
przyznawania pomocy państwa, poprzez zwiększenie liczby rodzajów pomocy państwa, które 
nie muszą zostać zgłoszone Komisji, do 26 oraz poprzez skonsolidowanie w ramach jednego 
tekstu przepisów obowiązujących dotychczas w formie pięciu oddzielnych rozporządzeń, a 
także ich ujednolicenie.   
 
 26 rodzajów pomocy państwa, o których mowa, to te kategorie pomocy, które istotnie 

przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia oraz konkurencyjności Europy. Na mocy 
rozporządzenia ograniczono obciążenia administracyjne, na jakie narażone są organy władzy 
publicznej oraz Komisja. Rozporządzenie zachęca ponadto państwa członkowskie do możliwie 
najefektywniejszego wykorzystywania ograniczonych zasobów.   
 
 

 Rozporządzenie ORWG jest szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), 
ponieważ przyznawane im mogą być wszystkie 26 środki pomocy, które objęto niniejszym 
rozporządzeniem. Niektóre z tych środków zostały nawet zaprojektowane specjalnie pod kątem 
MŚP.  

 
 
………………………. 
 

„Te nowe zasady tworzą przejrzyste ramy prawne, umożliwiające państwom członkowskim udzielanie pomocy 
ukierunkowanej na tworzenie miejsc pracy, zwiększanie konkurencyjności i poprawę stanu środowiska naturalnego bez 
konieczności angażowania w ten proces Komisji. Tym samym Komisja, zgodnie z planem działania w zakresie pomocy 

państwa oraz programem Small Business Act, realizuje podjęte zobowiązania, przewidujące szybsze i łatwiejsze 
udzielanie przez państwa członkowskie odpowiedniego rodzaju pomocy”.  

 

Neelie KROES – Komisarz ds. konkurencji 
 
………………………………………………………………………… 
 

1       Ogólne zasady ORWG 
 
 Aby dana forma pomocy mogła zostać uznana za jedną z 26 kategorii objętych ORWG, musi ona 

spełniać określone warunki. Dzięki temu istnieje pewność, że pomoc prowadzi do pojęcia nowych działań, 
które bez jej udzielenia nie zostałyby przeprowadzone, a ponadto promuje rozwój gospodarczy, nie 
zakłócając nadmiernie konkurencji.  
 



 Jeżeli warunki te są spełnione, państwo członkowskie może natychmiast przyznać pomoc, nie dokonując 
uprzedniego zgłoszenia do Komisji. Państwa członkowskie muszą jedynie poinformować Komisję, 
korzystając w tym celu z uproszczonego formularza informacyjnego; dokonują tego jednak dopiero po 
przyznaniu pomocy. 
 
 Rozporządzenie stosuje się w odniesieniu do „przejrzystych” form pomocy: np. dotacji oraz dopłat do 

oprocentowania, pożyczek, w przypadku których ekwiwalent dotacji brutto uwzględnia stopę referencyjną, 
programów gwarancyjnych, środków fiskalnych (przy określonej granicy górnej) oraz niektórych form 
zaliczek zwrotnych.  
 
 Rozporządzenie ORWG stosuje się niemal we wszystkich sektorach gospodarki, z wyjątkiem rybołówstwa, 

rolnictwa oraz pewnych obszarów sektora węglowego.  Wyłączono również pomoc w sektorze hutnictwa, 
budownictwa okrętowego oraz włókien syntetycznych, a także programy pomocy regionalnej, 
ukierunkowane na określone obszary działalności gospodarczej. Rozporządzenia nie stosuje się w 
odniesieniu do działalności eksportowej oraz w odniesieniu do pomocy, w wyniku której towary krajowe 
zyskują przewagę nad towarami importowanymi. Nie ma ono zastosowania w przypadku pomocy 
doraźnej, przyznawanej dużym przedsiębiorstwom (wyłączenie to nie uwzględnia pomocy na inwestycje 
regionalne i zwiększanie zatrudnienia).  
 
 Jeżeli poszczególne środki objęte rozporządzeniem ORWG wiążą się z kosztami kwalifikowalnymi, 

możliwymi do zdefiniowania, możliwa jest kumulacja tych środków.  Kumulacja nie jest możliwa w 
odniesieniu do pokrywających się – częściowo lub w całości – kosztów kwalifikowalnych, jeżeli wynikiem tej 
kumulacji byłoby przekroczenie najwyższego poziomu intensywności pomocy udzielanej na mocy 
niniejszego rozporządzenia.  
 
 Istnieje możliwość dopuszczenia środków pomocy, które nie są ujęte w rozporządzeniu ORWG.  Podlegają 

one po prostu tradycyjnej procedurze zgłoszenia: Komisja będzie badać takie zgłoszenia na podstawie 
obowiązujących wytycznych i zasad ramowych. 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

2       Rodzaje pomocy zatwierdzanej na mocy rozporządzenia ORWG  
 
Na mocy rozporządzenia ORWG można przyznać wymienione poniżej rodzaje pomocy, przy czym 
maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć tej, która została określona w rozporządzeniu.  
 

2.1      Pomoc ograniczona do małych i średnich przedsiębiorstw  
 
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw 
Obok tych rodzajów pomocy, które przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw, istnieją szczególne 
rodzaje pomocy, które zaprojektowano z myślą o tym, by pomóc MŚP w pokonywaniu pewnych 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, na które napotykają te przedsiębiorstwa.  MŚP mogą 
otrzymywać dotacje na różnych etapach rozwoju.  
 

 Pomoc dla MŚP przeznaczona na cele inwestycyjne I zatrudnienie  
 Usługi doradcze na rzecz MŚP 
 Pomoc na udział MŚP targach  

 
Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka 
Kapitał podwyższonego ryzyka stanowi istotny instrument finansowania MŚP. Na mocy rozporządzenia 
ORWG nie ma konieczności zgłoszenia pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, która 
realizowana jest jako fundusze inwestycyjne private equity, w których partnerem, inwestorem lub 
udziałowcem jest państwo – nawet jeżeli na mniej korzystnych warunkach niż inni inwestorzy.  Fundusz 
inwestycyjny może inwestować do 1,5 miliona euro na przedsiębiorstwo docelowe w okresie 
nieprzekraczającym dwunastu miesięcy.  
 
Pomoc na promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet  
Rozporządzenie ORWG pozwala państwom członkowskim na wspieranie małych przedsiębiorstw 
zakładanych przez kobiety, w celu umożliwienia im lepszego pokonywania nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku, na jakie napotykają one w swojej działalności, w szczególności w odniesieniu do 



dostępu do finansowania. Rozporządzenie pozwala na wspieranie różnych rodzajów kosztów 
operacyjnych, włącznie z kosztami opieki nad dzieckiem I nad rodzicami.  
 

2.2      Pomoc dla wszystkich przedsiębiorstw 
 
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną 
Obok najbardziej tradycyjnych rodzajów pomocy przeznaczonej na działalność badawczą i rozwojową 
rozporządzenie ORWG obejmuje również szereg działań innowacyjnych w celu zwiększania 
konkurencyjności przemysłu europejskiego za pośrednictwem zwiększenia nakładów finansowych na 
działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. 
 

 Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe  
 Pomoc na techniczne studia wykonalności   
 Pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla MŚP  
 Pomoc dla młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw 
 Pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji oraz w zakresie wsparcia innowacji 
 Pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu  
 Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorach rolnictwa I rybołówstwa 

 
Pomoc na ochronę środowiska  
Rozporządzenie ORWG ułatwia krajowym władzom przyznawanie licznych środków pomocy na rzecz 
ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu.  
 

 Pomoc na inwestycje przekraczające normy Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska  
 Pomoc na nabywanie środków transportu przekraczających normy Wspólnoty w zakresie 

ochrony środowiska  
 Pomoc na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do norm Wspólnoty w 

zakresie ochrony środowiska, obowiązujących w przyszłości   
 Pomoc na inwestycje w rozwiązania energooszczędne 
 Pomoc na inwestycje w kogenerację o wysokiej sprawności  
 Pomoc na inwestycje w zakresie propagowania odnawialnych źródeł energii 
 Pomoc na badania w dziedzinie środowiska naturalnego  
 Pomoc w formie ograniczenia podatków ekologicznych 

 
Pomoc regionalna 
W ramach krajowej pomocy regionalnej pokonywane są problemy regionów znajdujących się w 
niekorzystnym położeniu, w ten sposób promowana jest spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna UE.  
 

 Pomoc regionalna na inwestycje i zatrudnienie   
 Pomoc na nowo tworzone małe przedsiębiorstwa w regionach objętych pomocą  

 
Pomoc szkoleniowa 
Na mocy rozporządzenia zatwierdza się pomoc na szkolenia ogólne oraz specjalistyczne.  
 

 
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników 
niepełnosprawnych 
Rozporządzenie ORWG obejmuje pomoc, która zachęca przedsiębiorstwa do zatrudniania pracowników 
niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.  
 

 Pomoc na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w 
formie subsydiów płacowych   
 Pomoc na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych w formie subsydiów płacowych   
 Pomoc na wyrównanie dodatkowych kosztów powstałych w wyniku zatrudnienia pracowników 

niepełnosprawnych   
 
 
………………………………………………………………………… 
 

3       Jak uzyskać pomoc państwa zatwierdzoną na mocy rozporządzenia ORWG? 
 



Rozporządzenie ORWG odnosi się do pomocy przyznawanej przez państwa członkowskie, nie zaś przez 
Komisję.  Aby uzyskać taką pomoc przedsiębiorstwa muszą skontaktować się z przedstawicielami organów 
władzy publicznej na płaszczyźnie krajowej lub regionalnej/lokalnej. 
 
 

     
 
 
 
 

Pełen tekst rozporządzenia ORWG można odnaleźć: 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu  

Dziennik Urzędowy  L 241 z 9.8.2008, s. 3 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

 
 W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego rozporządzenia należy skontaktować się z 

Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Konkurencji, jednostka A3 Polityka i Nadzór w 
Zakresie Pomocy Państwa  

 
 

Pozostałe informacje dostępne odnośnie zasad pomocy państwa: 

Vademecum na temat zasad pomocy państwa 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html 

Poradnik dotyczący zasad pomocy państwa dla średnich i małych przedsiębiorstw  
 (publikacja wkrótce) 

Pomoc państwa: Co jest możliwe zgodnie z zasadami UE - przegląd wiadomości  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/659&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 

Pomoc państwa: Często zadawane pytania dotyczące zasad UE  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/660&format=HTML&aged=0&langua

ge=EN&guiLanguage=en 
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