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1. OKREŚLENIE PROBLEMU 

1.1. Kontekst polityczny 

Celem regionalnej pomocy państwa jest stymulowanie rozwoju regionów w niekorzystnym 
położeniu w Europie poprzez wspieranie prywatnych inwestycji generujących dochód lub – w 
ograniczonej liczbie przypadków – poprzez udzielanie pomocy operacyjnej. 

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej określają zasady, na jakich państwa członkowskie 
mogą przyznawać pomoc państwa w celu wsparcia regionalnego rozwoju gospodarczego. 
Zawierają również mapy pomocy regionalnej określające, na jakich obszarach 
przedsiębiorstwa mogą otrzymać regionalną pomoc państwa oraz jaka może być 
intensywność tej pomocy.  

Przepisy dotyczące pomocy regionalnej (wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, komunikat 
w sprawie szczegółowej oceny pomocy regionalnej, ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń grupowych) wygasają z końcem 2013 r. Komisja rozpoczęła zatem ich przegląd.  

W przeglądzie przepisów dotyczących pomocy regionalnej należy uwzględnić następujące 
najważniejsze zmiany sytuacji:  

– w latach 2007-2013 dysproporcje między regionami w UE wyraźnie się 
zmniejszyły1, a kryzys gospodarczy na szczeblu regionalnym miał zróżnicowane 
skutki; 

– państwa członkowskie coraz częściej korzystają z rozporządzeń w sprawie wyłączeń 
grupowych w celu przyznawania pomocy regionalnej (i tym samym unikają 
konieczności zgłaszania pomocy do Komisji); zainicjowano plan unowocześnienia 
unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa2, którego celem jest uproszczenie i 
racjonalizacja przepisów dotyczących pomocy państwa oraz skoncentrowanie 
wysiłków na rzecz egzekwowania tych przepisów na pomocy powodującej 
największe zakłócenia;  

– konieczne jest zapewnienie zgodności z reformą unijnej polityki spójności na lata 
2014-2020 oraz uwzględnienie innych unijnych polityk wchodzących w zakres 
strategii „Europa 2020”. 

1.2. Ogólne problemy polityki 

Celem politycznym kontroli regionalnej pomocy państwa jest zagwarantowanie, aby pomoc 
przynosiła pozytywne skutki pod względem zwiększania działalności gospodarczej w 
objętych pomocą obszarach3 oraz aby te pozytywne skutki przewyższały wszelkie potencjalne 
skutki negatywne obejmujące ograniczenia w wymianie handlowej i konkurencji na rynku 

                                                            
1 Mierzone na poziomie NUTS 2 poprzez porównanie zmniejszającej się dyspersji PKB na mieszkańca w 

regionie w stosunku do średniej dla UE-27. 
2 Komunikat Komisji – Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa, 8.5.2012, 

COM(2012) 209 final. 
3 Tj. obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) lub c) 

TFUE („obszary »a«” i „obszary »c«”).  



 

 

wewnętrznym. W ramach przeglądu wytycznych w sprawie pomocy regionalnej pod uwagę 
wzięto dwie najważniejsze kwestie: 

(1) Skuteczność regionalnej pomocy państwa jako instrumentu politycznego służącego 
wspieraniu regionalnego rozwoju gospodarczego: nawet w przypadku braku pomocy 
niektóre przedsiębiorstwa zdecydowałyby się na inwestycje na obszarach objętych 
pomocą. Odpowiednia kontrola efektu zachęty jest zatem niezbędna do 
zagwarantowania, że pomoc regionalna jest wykorzystywana do pozyskiwania 
dodatkowych inwestycji prywatnych na obszarach objętych pomocą. Nieskuteczna 
kontrola efektu zachęty powoduje znaczne ryzyko wystąpienia efektu zdarzenia 
niezależnego (ang. deadweight), który może prowadzić do zakłócenia konkurencji i 
który osłabia wartość dodaną pomocy regionalnej jako narzędzia wspierania rozwoju 
gospodarczego. 

(2) Wydajność przepisów w sprawie regionalnej pomocy państwa w zakresie 
zapewniania kontroli nad skutkami dla konkurencji przez Komisję i państwa 
członkowskie: państwa członkowskie wdrażają przepisy w sprawie pomocy 
regionalnej na różne sposoby, które mogą zagrażać integralności rynku 
wewnętrznego (w przypadku gdy regiony chcą się wzajemnie „przelicytować” 
podczas przyznawania pomocy). Obecnie kontrola Komisji nad negatywnymi 
skutkami pomocy regionalnej nie jest ukierunkowana na sytuacje, w których 
prawdopodobieństwo wystąpienia ograniczeń konkurencji jest większe. Powoduje to 
występowanie braku równowagi i niewydolności w zakresie zarządzania polityką 
pomocy państwa przez państwa członkowskie i Komisję. 

Dodatkowe, wtórne problemy są związane ze zgodnością kontroli regionalnej pomocy 
państwa z innymi obszarami unijnej polityki oraz z potrzebą uproszczenia przepisów i 
procedur oraz ograniczenia formalności administracyjnych. 

1.3. Problemy związane z opracowaniem i stosowaniem wytycznych w sprawie 
pomocy regionalnej 

• Odsetek obszarów objętych pomocą w UE: na jakim szczeblu należy określić ogólny 
odsetek ludności w obszarach objętych pomocą? Czy zmniejszenie dysproporcji 
między regionami uzasadnia zmniejszenie odsetka ludności na obszarach objętych 
pomocą, czy też należy utrzymać ten odsetek na obecnym poziomie ze względu na 
pogorszenie koniunktury gospodarczej? Czy należy przewidzieć przeprowadzenie 
ogólnego przeglądu map w momencie, kiedy poznamy prawdziwą skalę kryzysu na 
poziomie regionalnym? 

• Regiony najbardziej potrzebujące na szczeblu unijnym i krajowym: w jaki sposób 
wyważyć oznaczanie obszarów objętych pomocą z perspektywy UE (dysproporcje 
pomiędzy państwami członkowskimi) lub przez państwa członkowskie (dysproporcje 
wewnątrz państw członkowskich)? Jak dużą elastyczność należy dać państwom 
członkowskim w zakresie oznaczania obszarów objętych pomocą? Czy Komisja 
powinna wstępnie określać więcej regionów (np. regionów w okresie przejściowym, 
regionów granicznych, wysp, obszarów górskich itp.)?  



 

 

• Różne intensywności pomocy w różnych kategoriach obszarów objętych pomocą4: 
Czy istniejące pułapy intensywności pomocy należy utrzymać, podnieść, obniżyć? 
Jaki poziom pomocy odpowiednio zachęci przedsiębiorstwa do inwestowania na 
obszarach objętych pomocą przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnego 
wpływu na konkurencję (efekt nadzwyczajnych zysków, przesunięcie inwestycji) i 
finanse publiczne (efekt zdarzenia niezależnego)? 

• Zakres sektorowy wytycznych w sprawie pomocy regionalnej: czy pomoc regionalna 
nadal powinna być zakazana w sektorach żelaza i stali, włókien syntetycznych i 
górnictwa węgla? W jaki sposób oceniać pomoc regionalną w sektorze 
stoczniowym? Czy wszelka pomoc tego rodzaju powinna być zgłaszana?  

• Różnice w przepisach dotyczących MŚP i dużych przedsiębiorstw: w jaki sposób 
zagwarantować, by pomoc inwestycyjna skłaniała przedsiębiorstwa, w szczególności 
duże, do przeprowadzania inwestycji, które w innym przypadku nie zostałyby 
przeprowadzone na obszarach objętych pomocą? Czy pomoc na rzecz inwestycji 
dużych przedsiębiorstw w obszarach „c” powinna być zakazana (jako że 
prawdopodobieństwo, że pozytywne skutki pomocy przeważą nad skutkami 
negatywnymi, jest mniejsze niż w obszarach „a”), czy też warunki przyznawania 
pomocy na rzecz niektórych rodzajów inwestycji powinny być ostrzejsze? 

• Wybór sądu ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy: czy 
należy wprowadzić przepisy ograniczające nakładanie się wytycznych w sprawie 
pomocy regionalnej i innych wytycznych w sprawie pomocy państwa poprzez 
nałożenie w ramach wytycznych w sprawie pomocy regionalnej takich samych 
warunków, jak w ramach innych obowiązujących wytycznych, w szczególności w 
celu uniknięcia problemów w zakresie konkurencji? Czy w odniesieniu do rynków 
regulowanych, takich jak sektor energetyczny, pomoc państwa powinna być 
dozwolona na mocy wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, czy wyłącznie na 
mocy specjalnych przepisów sektorowych? 

• Progi powodujące obowiązek zgłoszenia i przejrzystość: czy próg powodujący 
obowiązek zgłoszenia pomocy indywidualnej należy zmienić, aby uniknąć sytuacji, 
w której środki powodujące niewielkie zagrożenie dla konkurencji muszą być 
zgłaszane, a inne, potencjalnie bardziej zakłócające środki takiemu wymogowi nie 
podlegają? W jaki sposób ocenić łączne zakłócające skutki pomocy przyznawanej w 
ramach dużych programów? Jak rozwiązać problem pomocy regionalnej, która 
prowadzi do przenoszenia działalności? Czy państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do publikowania szczegółowych informacji dotyczących wszelkiej 
przyznawanej pomocy (system przejrzystości), niezależnie od jej kwoty? 

• Zasady oceny zgodności zgłoszonych środków pomocy regionalnej: jak 
zagwarantować, by pomoc przyczyniała się do osiągnięcia celu leżącego we 
wspólnym interesie (tj. celu dotyczącego spójności) i była odpowiednim środkiem do 
osiągnięcia tego celu? Jak zagwarantować, by pomoc zmieniała zachowanie 
beneficjenta (tj. bez pomocy nie dokonano by inwestycji albo przeprowadzono by ją 
w innym miejscu) i była ograniczona do minimum niezbędnego do wywołania 
zmiany tego zachowania? Jak wyeliminować potencjalnie bardziej zakłócające 

                                                            
4 Obecnie pułapy intensywności pomocy (z wyłączeniem wszelkich premii, np. dla MŚP) wahają się od 

10 % do 50 %, w zależności od stopnia rozwoju obszarów objętych pomocą. 



 

 

skutki zgłaszanej pomocy oraz zagwarantować, by pomoc nie powodowała 
nadmiernych negatywnych skutków dla konkurencji?  

2. ANALIZA POMOCNICZOŚCI 

Kontrola pomocy państwa wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Komisji. Komisja musi 
ocenić zgodność pomocy państwa, przyznanej przez państwo członkowskie w celu wspierania 
rozwoju regionalnego albo bezpośrednio na podstawie art. 107 ust. 3 lit. a) lub c) TFUE, albo 
na podstawie wytycznych, w których Komisja określa przepisy proceduralne i merytoryczne 
stosowane podczas oceny skutków środków regionalnej pomocy państwa, z rynkiem 
wewnętrznym.  

3. CELE 
W wytycznych w sprawie pomocy regionalnej równoważą się dwa cele ogólne:  

– cel dotyczący spójności: zagwarantowanie, by pomoc państwa przyznana w celu 
wspierania rozwoju gospodarczego niektórych obszarów nie powodowała zakłóceń 
wymiany handlowej i konkurencji, które byłyby sprzeczne ze wspólnym interesem;  

– cel dotyczący konkurencji: zapewnienie Komisji ram do oceny zgodności 
zgłoszonych środków pomocy z rynkiem wewnętrznym w sposób proporcjonalny do 
ich potencjalnego wpływu na rynek wewnętrzny.  

Ten podwójny cel ogólny można podzielić na następujące cele szczegółowe:  

(1) Wydajność i skuteczność:  

– skupienie pomocy regionalnej na regionach znajdujących się w najbardziej 
niekorzystnym położeniu przy jednoczesnym umożliwieniu państwom 
członkowskim prowadzenia krajowej polityki regionalnej; 

– zagwarantowanie, że pomoc regionalna jest ukierunkowana na sektory i 
przedsiębiorstwa, które jej potrzebują;  

– utrzymanie pomocy na minimalnym poziomie niezbędnym do osiągnięcia 
oczekiwanych korzyści w zakresie rozwoju regionalnego; 

– skupienie uwagi Komisji w działaniach kontrolnych na środkach pomocy, w 
przypadku których prawdopodobieństwo zakłócenia wymiany handlowej i 
konkurencji jest największe; 

– ulepszenie metod oceny pozytywnych i negatywnych skutków pomocy 
(wspólne zasady, analiza ekonomiczna). 

(2) Uproszczenie procedur administracyjnych: 

– ograniczenie obciążeń administracyjnych spoczywających na 
przedsiębiorstwach i administracjach krajowych do minimum;  



 

 

– uproszczenie i racjonalizacja wymogów dotyczących przejrzystości i 
sprawozdawczości spoczywających na państwach członkowskich. 

(3) Spójność: 

– realizacja celów i zasad inicjatywy unowocześnienia polityki w dziedzinie 
pomocy państwa; 

– przyczynienie się do realizacji celów unijnej polityki spójności i uniknięcie 
zbędnych ograniczeń w zakresie wdrażania funduszy unijnych; 

– zapewnienie spójności z innymi unijnymi politykami w ramach strategii 
„Europa 2020” oraz wspieranie wysiłków państw członkowskich na rzecz 
skuteczniejszego wykorzystywania środków publicznych.  

4. WARIANTY STRATEGICZNE 
Przeanalizowano trzy warianty strategiczne. Poniżej można znaleźć ich krótki opis:  

• Scenariusz odniesienia (wariant 1) zakłada przedłużenie przepisów obowiązujących 
wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, jednak z wykorzystaniem najnowszych 
dostępnych danych Eurostatu (za lata 2008-2010 w przypadku PKB na mieszkańca w 
regionie, za lata 2009-2011 w przypadku stopy bezrobocia w regionie5) do 
opracowania map pomocy regionalnej na lata 2014-20. 

• Wariant 2 zasadniczo obejmuje niewielkie zmiany obecnych przepisów, przede 
wszystkim pod względem racjonalizacji obecnych praktyk i wzmocnienia oceny 
wpływu na konkurencję, przy jednoczesnym utrzymaniu uwagi na celu pomocy 
regionalnej dotyczącym spójności.  

• Wariant 3 zakłada bardziej radykalne zmiany obecnych przepisów, szczególnie w 
celu obniżenia poziomów pomocy i skupienia logiki interwencji w ramach kontroli 
pomocy państwa na przypadkach, które zakłócają konkurencję w największym 
stopniu, poprzez priorytetowe potraktowanie celu pomocy państwa dotyczącego 
konkurencji.  

Najważniejsze cechy wariantów 

 Scenariusz odniesienia 
(wariant 1) 

Wariant 2 Wariant 3 

1. Oznaczanie obszarów objętych pomocą 
Całkowity 
odsetek ludności 

45,5 % 46,54 % 38 % 

Oznaczanie 
obszarów „a” 

PKB < 75 % średniej dla 
UE 

Por. scenariusz 
odniesienia 

PKB < 75 % lub stopa 
bezrobocia > 150 % 
średniej dla UE  

System 
przejściowy 
pomiędzy 

Dla wszystkich byłych 
obszarów „a” 

Por. scenariusz 
odniesienia 

Brak systemu 
przejściowego 

                                                            
5 Wykorzystanie tych danych zakładają również warianty 2 i 3. 



 

 

obszarami „a” i 
„c” 
Odsetek ludności 
w nieokreślonych 
z góry obszarach 
„c” – metoda 
przydzielania 

Głównie wskaźniki na 
szczeblu krajowym 

Wskaźniki zarówno na 
szczeblu krajowym, jak i 
unijnym 

Głównie wskaźniki na 
szczeblu unijnym 

Zabezpieczenie 50 % 100 % w przypadku 
krajów objętych 
programem; 50 %; 
minimalny odsetek 
ludności: 7,5 % ludności 
danego państwa 

Brak zabezpieczenia 

Intensywność 
pomocy 

Bez zmian Niewielki spadek, z 
wyjątkiem 
intensywności pomocy w 
najmniej rozwiniętych 
regionach 

Znaczny spadek 

2. Zakres i związek z innymi wytycznymi 
Zakres 
sektorowy 

Przemysł stoczniowy i 
górnictwo węgla – 
wyłączone; pomoc na 
rzecz sektorów żelaza i 
stali oraz włókien 
syntetycznych – 
zakazana 

Przemysł stoczniowy – 
włączony; pomoc na 
rzecz sektorów 
górnictwa węgla, żelaza i 
stali oraz włókien 
syntetycznych – 
zakazana 

Brak zakazów (pomoc 
na rzecz sektorów 
górnictwa węgla, żelaza i 
stali oraz włókien 
syntetycznych podlega 
obowiązkowi 
zgłoszenia) 

Różnice 
pomiędzy MŚP i 
dużymi 
przedsiębiorstwa
mi 

Pomoc na rzecz dużych 
przedsiębiorstw 
dozwolona w obszarach 
„c” 

Pomoc na rzecz dużych 
przedsiębiorstw w 
obszarach „c” 
dozwolona tylko w 
przypadku pomocy na 
rzecz nowej działalności 
lub nowych produktów 

Brak pomocy na rzecz 
dużych przedsiębiorstw 
w obszarach „c” 

Wybór sądu ze 
względu na 
możliwość 
korzystniejszego 
rozstrzygnięcia 
sprawy 

Dozwolony Dozwolony, o ile 
spełnione zostały 
kluczowe warunki 
zaczerpnięte z innych 
wytycznych (wyjątek: 
energetyka)  

Niedozwolony 

3. Obowiązek zgłoszenia i przejrzystość 
Obowiązek 
zgłoszenia 

Programy sektorowe; 
wszystkie programy 
pomocy operacyjnej; 
pomoc indywidualna 
przekraczająca próg 
powodujący obowiązek 
zgłoszenia; pomoc ad 

Programy sektorowe (w 
tym w przemyśle 
stoczniowym); duże 
programy; niektóre 
programy pomocy 
operacyjnej; pomoc 
indywidualna 

Niektóre programy 
pomocy operacyjnej; 
pomoc indywidualna > 
15 mln EUR w 
obszarach „a” i > 5 mln 
EUR w obszarach „c”; 
pomoc na rzecz 



 

 

hoc przekraczająca próg 
powodujący obowiązek 
zgłoszenia; pomoc ad 
hoc; pomoc związana z 
przenoszeniem 
działalności; pomoc na 
rzecz dużych 
przedsiębiorstw w 
regionach „c” 
przeznaczona na nowe 
produkty 

sektorów żelaza i stali, 
włókien syntetycznych i 
górnictwa węgla 

Przejrzystość  Tylko w odniesieniu do 
projektów o kosztach 
kwalifikowanych > 50 
mln EUR (duże projekty 
inwestycyjne) 

Wszelka pomoc 
indywidualna 

Por. scenariusz 
odniesienia (+ publikacja 
na stronie internetowej 
państwa 
członkowskiego) 

4. Ocena zgodności 
Wkład w rozwój 
regionalny 

Wymogi formalne: 
projekty w obszarach 
objętych pomocą; 
dogłębna analiza 
(wykazanie wkładu w 
rozwój regionalny 
wyłącznie w odniesieniu 
do beneficjentów, 
których udział w rynku 
przekracza 25 % lub 
których zdolność 
produkcyjna przekracza 
5 % na nierentownych 
rynkach) 

Bardziej restrykcyjne 
wymogi: wkład należy 
wykazać na szczeblu 
programu; projekt musi 
przyczyniać się do 
realizacji celów 
programu; dogłębna 
analiza wszystkich 
zgłoszonych 
przypadków 

Wyłącznie wymogi 
formalne 

Efekt zachęty Wymogi formalne 
(dogłębna analiza 
obejmująca scenariusz 
alternatywny w 
przypadku dużych 
projektów 
inwestycyjnych) 

Bardziej restrykcyjne 
wymogi dotyczące 
efektu zachęty; dogłębna 
analiza wszystkich 
przypadków pomocy 
indywidualnej 

Wyłącznie wymogi 
formalne 

Proporcjonalność Przestrzeganie 
intensywności pomocy 
(dogłębna analiza 
obejmująca dotycząca 
dodatkowych kosztów 
netto w przypadku 
dużych projektów 
inwestycyjnych) 

W odniesieniu do MŚP: 
intensywność pomocy, w 
odniesieniu do dużych 
przedsiębiorstw: 
dodatkowe koszty netto; 
dogłębna analiza 
wszystkich zgłoszonych 
przypadków pomocy 
indywidualnej 

Wyłącznie intensywność 
pomocy 

Test bilansujący Wyłącznie w odniesieniu 
do dużych projektów 

W odniesieniu do 
wszelkiej zgłoszonej 

Brak testu bilansującego 
(zakaz najbardziej 



 

 

inwestycyjnych objętych 
dogłębną analizą 

pomocy indywidualnej zakłócającej pomocy) 

5. OCENA SKUTKÓW 

5.1. Oznaczanie obszarów objętych pomocą 

• Zasięg geograficzny: 
Kwestia Skutki6 Przyczyny 

Wariant 2: + Niewielkie zwiększenie zasięgu geograficznego 1. Skuteczność w 
zakresie wspierania 
regionalnego rozwoju 
gospodarczego 

Wariant 3: − 
− 

Znaczne ograniczenie zasięgu geograficznego 

Wariant 2: 0 : 2. Wydajność w zakresie 
kontrolowania zakłóceń 
konkurencji i wymiany 
handlowej 

Wariant 3: + 
+ 

Znacznie niższy ogólny poziom pomocy 

Wariant 2: 0 : 3. Spójność z innymi 
obszarami polityki UE Wariant 3: − 

− 
Brak zgodności z unijną polityką spójności 

Wariant 2: 0 : 4. Ograniczenie obciążeń 
administracyjnych Wariant 3: 0 : 

• Intensywność pomocy:  

Kwestia Skutki Przyczyny 
Wariant 2: − Niewielkie zmniejszenie intensywności pomocy 1. Skuteczność w 

zakresie wspierania 
regionalnego rozwoju 
gospodarczego 

Wariant 3: − 
− 

Znaczne zmniejszenie intensywności pomocy 

Wariant 2: + Por. powyżej 2. Wydajność w zakresie 
kontrolowania zakłóceń 
konkurencji i wymiany 
handlowej 

Wariant 3: +  Por. powyżej (jednak więcej obszarów „a”) 

Wariant 2: − Nieznacznie zmniejsza finansowanie w ramach 
innych unijnych polityk 

3. Spójność z innymi 
obszarami polityki UE 

Wariant 3: − 
− 

Znacznie zmniejsza finansowanie w ramach 
innych unijnych polityk 

Wariant 2: 0 : 4. Ograniczenie obciążeń 
administracyjnych Wariant 3: 0 : 

5.2. Zakres i związek z innymi instrumentami pomocy państwa  

Kwestia Skutki Przyczyny 
Wariant 2: + Włączenie przemysłu stoczniowego; zwrócenie 

uwagi na nową działalność / nowe produkty w 
obszarach „c” 

1. Skuteczność w 
zakresie wspierania 
regionalnego rozwoju 
gospodarczego Wariant 3: − Ryzyko pomocy na rzecz branż upadających; 

ograniczony zakres 
2. Wydajność w zakresie Wariant 2: + Nieco szerszy zakres i przyjęcie zabezpieczeń 
                                                            
6 ++: silny pozytywny wpływ; +: pozytywny wpływ; 0: brak istotnego wpływu; −: negatywny wpływ; − 

−: silny negatywny wpływ. 



 

 

dotyczących wyboru sądu ze względu na 
możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia 
sprawy 

kontrolowania zakłóceń 
konkurencji i wymiany 
handlowej 

Wariant 3: + Brak pomocy dla dużych przedsiębiorstw 
(uniknięcie potencjalnego bardzo negatywnego 
wpływu pomocy); brak możliwości wyboru sądu ze 
względu na możliwość korzystniejszego 
rozstrzygnięcia sprawy 

Wariant 2: 
+/− 

Większa spójność z unijną polityką energetyczną i 
polityką w dziedzinie środowiska; mniejsza 
zgodność z polityka spójności i polityką w zakresie 
przemysłu 

3. Spójność z innymi 
obszarami polityki UE 

Wariant 3: 
+/− 

Większa spójność z unijną polityką energetyczną i 
polityką w zakresie przemysłu; mniejsza zgodność 
z unijną polityką w dziedzinie środowiska i 
polityką spójności 

Wariant 2: 0 : 4. Ograniczenie obciążeń 
administracyjnych Wariant 3: + Uproszczone wdrożenie 

5.3. Obowiązek zgłoszenia i przejrzystość 

Kwestia Skutki Przyczyny 
Wariant 2: 0 : 1. Skuteczność w 

zakresie wspierania 
regionalnego rozwoju 
gospodarczego 

Wariant 3: 0 : 

Wariant 2: +  Szeroki zakres zakłócających środków objęty 
obowiązkiem zgłoszenia 

2. Wydajność w zakresie 
kontrolowania zakłóceń 
konkurencji i wymiany 
handlowej 

Wariant 3: − Tylko najbardziej zakłócające środki objęte 
obowiązkiem zgłoszenia 

Wariant 2: 0 : 3. Spójność z innymi 
obszarami polityki UE Wariant 3: + Możliwość wyłączenia grupowego szerszego 

zakresu środków ułatwiających wykorzystanie 
funduszy UE 

Wariant 2: + Mniej środków objętych obowiązkiem 
zgłoszenia; szerzej zakrojone wymogi dotyczące 
przejrzystości 

4. Ograniczenie obciążeń 
administracyjnych 

Wariant 3: − Mniej przypadków objętych obowiązkiem 
zgłoszenia, jednak bardziej restrykcyjne wymogi 
dotyczące środków wyłączonych grupowo 

5.4. Ocena zgodności 

Kwestia Skutki Przyczyny 
Wariant 2: + 
+ 

Bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące wkładu 
w rozwój regionalny i efektu zachęty 

1. Skuteczność w 
zakresie wspierania 
regionalnego rozwoju 
gospodarczego 

Wariant 3: 0 : 

Wariant 2: + 
+ 

Bardziej restrykcyjne wymogi; dogłębna analiza 
wszystkich zgłoszonych przypadków pomocy 
indywidualnej 

2. Wydajność w zakresie 
kontrolowania zakłóceń 
konkurencji i wymiany 
handlowej Wariant 3: + Zakaz najbardziej zakłócającej pomocy 
3. Spójność z innymi Wariant 2: 0 : 



 

 

obszarami polityki UE Wariant 3: 0 : 
Wariant 2: − Bardziej restrykcyjne wymogi w odniesieniu do 

dużych przedsiębiorstw 
4. Ograniczenie obciążeń 
administracyjnych 

Wariant 3: 0 : 

6. PORÓWNANIE WARIANTÓW 

Skala oddziaływania skutków (w porównaniu do scenariusza odniesienia) 
Warianty Skuteczność w 

zakresie 
wspierania 

regionalnego 
rozwoju 

gospodarczego 

Wydajność w 
zakresie 

kontrolowania 
zakłóceń 

konkurencji i 
wymiany 
handlowej 

Spójność z innymi 
obszarami polityki 

UE 

Ograniczenie 
obciążeń 

administracyjnych 

1a. Oznaczanie obszarów objętych pomocą 
Wariant 2  + 0 0 0 
Wariant 3 − − + + − − 0 
1b. Intensywność pomocy: 
Wariant 2  − + − 0 
Wariant 3 − − + − − 0 
2. Zakres i związek z innymi instrumentami pomocy państwa 
Wariant 2  + + + / − * 0 
Wariant 3 − + + / − * + 
3. Obowiązek zgłoszenia i przejrzystość 
Wariant 2  0 + 0 + 
Wariant 3 0 − + − 
4. Ocena zgodności 
Wariant 2  + + + + 0 − 
Wariant 3 0 + 0 0 
* W zależności od obszaru polityki UE. 

Wariant 2 stanowi preferowane połączenie opcji dotyczących wszystkich kwestii. 

7. MONITOROWANIE I OCENA 

DG ds. Konkurencji kontynuuje ogólne działania monitorujące w odniesieniu do pomocy 
państwa (roczna kontrola wybranych przypadków, tabela wyników w dziedzinie pomocy 
państwa). Opracowuje też specjalne wskaźniki monitorujące realizację wytycznych w sprawie 
pomocy regionalnej na lata 2014-2020.  

Komisja może wymagać od państw członkowskich ograniczenia czasu trwania niektórych 
zgłoszonych programów (zazwyczaj do czterech lat lub mniej). Obowiązkowe oceny są 
przeprowadzane przez niezależnych ekspertów w odniesieniu do programów, w przypadku 
których istnieje ryzyko znacznego ograniczenia konkurencji, w szczególności programów o 
dużym budżecie rocznym lub programów, których mogą dotyczyć zmiany rynkowe, 
technologiczne lub zmiany otoczenia regulacyjnego. Ww. oceny powinny zostać 
przeprowadzone na podstawie wspólnych metod; oceny są publikowane.  



 

 

Komisja planuje przeprowadzenie przeglądu wytycznych w sprawie pomocy regionalnej w 
pierwszej połowie 2017 r. na podstawie konsultacji z państwami członkowskimi, innymi 
zainteresowanymi stronami oraz ewentualnie na podstawie niezależnych ocen. W ramach 
przeglądu wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na okres po 2020 r. Komisja 
przeprowadzi też ocenę wytycznych ex post. 
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