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KOMUNIKAT KOMISJI 

w sprawie przedłużenia obowiązywania wytycznych Komisji w sprawie pomocy 
regionalnej na lata 2014–2020 dotyczących krajowych map pomocy regionalnej, 
wytycznych Komisji w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji 

w zakresie finansowania ryzyka, wytycznych Komisji w sprawie pomocy państwa na 
ochronę środowiska i cele związane z energią, wytycznych Komisji dotyczących pomocy 
państwa na ratowanie i restrukturyzację oraz komunikatu Komisji w sprawie kryteriów 

analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji 
ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania 
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(1) Następujące zasady pomocy państwa przyjęte w ramach inicjatywy „unowocześnienie 
polityki w dziedzinie pomocy państwa” z 2012 r. mają wygasnąć do końca 2020 r.: 
- Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–20201 dotyczące 

krajowych map pomocy regionalnej;  
- Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji 

w zakresie finansowania ryzyka2; 
- Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane 

z energią3; 
- Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację4; oraz 
- Komunikat dotyczący ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego 

europejskiego zainteresowania (IPCEI)5. 
(2) Aby zapewnić przewidywalność i pewność prawa, przygotowując się do ewentualnej 

przyszłej aktualizacji zasad pomocy państwa przyjętych w ramach unowocześnienia 
polityki w dziedzinie pomocy państwa, Komisja podejmie działania na dwóch etapach.  

(3) Po pierwsze, Komisja przedłuży okres obowiązywania wspomnianych zasad pomocy 
państwa, które w przeciwnym razie wygasłyby do końca 2020 r., o dwa lata, do 31 
grudnia 2022 r. Po drugie, zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi lepszego 
stanowienia prawa, Komisja oceni te zasady wraz z innymi zasadami pomocy państwa 
przyjętymi w ramach unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa. W dniu 
7 stycznia 2019 r. Komisja rozpoczęła ocenę wyżej wspomnianych zasad w formie 
„oceny adekwatności”. Na tej podstawie Komisja może w przyszłości podjąć decyzję 
o dalszym przedłużeniu lub ewentualnej aktualizacji wyżej wspomnianych zasad. 

(4) Zważywszy na szeroki zakres oceny adekwatności oraz fakt, że wyniki ocen nie będą 
dostępne wcześniej niż na początku 2020 r., decyzji politycznej w sprawie kształtu 
zasad na okres po 2020 r. nie można podjąć w takim terminie, który zapewniałby 
zainteresowanym stronom pewność i stabilność prawną w odniesieniu do 

                                                 
1  Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020, Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1–45. 
2  Komunikat Komisji – Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji 

w zakresie finansowania ryzyka, Dz.U. C 19 z 22.1.2014, s. 4–34. 
3  Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane 

z energią w latach 2014–2020, Dz.U. C 200 z 28.6.2014, s. 1–55. 
4  Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 

przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, Dz.U. C 249 z 31.7.2014, s. 1–28. 
5  Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na 

wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego 
zainteresowania, Dz.U. C 188 z 20.6.2014, s. 4–12. 
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obowiązujących zasad na okres po 2020 r. Przedłużenie umożliwi zatem właściwą 
ocenę zasad oraz zapewni państwom członkowskim przewidywalność i stabilność. 
 

(5) Właściwe jest zatem krótkoterminowe przedłużenie zasad pomocy państwa, które 
wygasają z końcem 2020 r., aby umożliwić Komisji właściwą ocenę zasad oraz 
zapewnić państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przewidywalność 
i stabilność.  

(6) W związku z powyższym Komisja przedłuża do 31 grudnia 2022 r. okres 
obowiązywania wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 
dotyczących krajowych map pomocy regionalnej, wytycznych w sprawie pomocy 
państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, wytycznych 
w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią, 
wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację oraz 
komunikatu dotyczącego ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania (IPCEI). 

(7) W odniesieniu do krajowych map pomocy regionalnej Komisja zwraca się do państw 
członkowskich o powiadomienie o przedłużeniu okresu ważności krajowych map 
pomocy regionalnej. Państwa członkowskie mają możliwość powiadomienia 
o dostosowaniu krajowych map pomocy regionalnej na okres od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2022 r. zgodnie z określoną poniżej metodyką. Metodyka ta pozwala na 
wprowadzanie – pod pewnymi warunkami – ograniczonych zmian do zatwierdzonych 
krajowych map pomocy regionalnej.  

Uwzględniając powyższe,  
W wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 wprowadza się następujące 
zmiany: Po pkt 178 dodaje się punkty w brzmieniu:  

„1781 W związku z wygaśnięciem ważności krajowych map pomocy regionalnej 
w dniu 31.12.2020 r. Komisja zwraca się do państw członkowskich o powiadomienie 
jej o zamiarze przedłużenia okresu ważności krajowych map pomocy regionalnej. 
Państwa członkowskie mogą wprowadzać ograniczone zmiany do krajowych map 
pomocy regionalnej, na warunkach i zgodnie z metodyką określonymi poniżej. 
 
1782 W odniesieniu do okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Komisja 
ustali do czerwca 2020 r. wykaz regionów NUTS 2 o PKB na mieszkańca niższym niż 
75 % średniej UE6, które nie są wymienione w załączniku I do wytycznych, 
i opublikuje wyniki tej analizy w komunikacie. Komisja ustali wówczas, czy takie 
regiony mogą kwalifikować się do pomocy regionalnej na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) 
Traktatu oraz jaki poziom intensywności pomocy odpowiadałby PKB na mieszkańca 
tych obszarów. Komisja dostosuje wtedy również poziom intensywności pomocy 
w tych regionach NUTS 2, które są już wymienione w załączniku I do wytycznych 
jako obszary „a”, w przypadku gdy ich PKB na mieszkańca uzasadnia większą 
intensywność pomocy. Jeżeli nowo zidentyfikowane regiony NUTS 2 o PKB na 
mieszkańca niższym niż 75 % średniej UE, są określone jako obszary „c” w krajowej 
mapie pomocy regionalnej zatwierdzonej przez Komisję na lata 2014–2020, specjalny 
przydział odsetka ludności w obszarach „c” określony w załączniku 17 do wytycznych 
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zostanie odpowiednio dostosowany8. Komisja opublikuje niezbędne zmiany do 
załącznika 1 do czerwca 2020 r. 
 
1783 Państwo członkowskie może, w granicach dostosowanego specjalnego 
przydziału odsetka ludności w obszarach „c”, zmienić wykaz obszarów „c” ujęty 
w krajowej mapie regionalnej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 
Takie zmiany nie mogą przekroczyć 50 % dostosowanego odsetka ludności 
w obszarach „c”.  
 
1784 Do dnia 1 września 2020 r. państwa członkowskie muszą powiadomić Komisję 
o zamiarze przedłużenia ważności krajowych map pomocy regionalnej oraz wszelkich 
zmianach do krajowych map pomocy regionalnej wynikających z włączenia 
dodatkowych obszarów „a”, dostosowania intensywności pomocy na istniejących 
obszarach „a” oraz zmiany obszarów „c”. 
1785 Po tym jak przedłużenie ważności krajowych map pomocy regionalnej do dnia 
31 grudnia 2022 r. zostanie zatwierdzone państwa członkowskie mogą podjąć decyzję 
o przedłużeniu obowiązywania istniejących programów, zatwierdzonych na podstawie 
niniejszych wytycznych. O każdym przedłużeniu ważności takich programów należy 
powiadomić Komisję w odpowiednim czasie przed terminem ich wygaśnięcia.”. 

- Pkt 174 wytycznych w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji 
w zakresie finansowania ryzyka otrzymuje brzmienie:  
 
„Komisja będzie stosować zasady określone w niniejszych wytycznych do celów 
przeprowadzania oceny zgodności w odniesieniu do wszelkiej pomocy w zakresie 
finansowania ryzyka, która zostanie przyznana w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do 
dnia 31 grudnia 2022 r.”.  
 

- Pkt 108 wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele 
związane z energią otrzymuje brzmienie:  
 
„Niniejsze wytyczne dotyczą okresu do 2022 r. Powinny one jednak przygotować 
podstawę dla realizacji celów określonych w ramach do roku 2030. Przede wszystkim 
oczekuje się, że określone w latach 2020–2030 odnawialne źródła energii staną się 
konkurencyjne dla sieci, co oznacza stopniowe wycofywanie dotacji i zwolnień 
z odpowiedzialności za bilansowanie. Niniejsze wytyczne są spójne z tym celem i za 
sprawą mechanizmów rynkowych zapewnią przejście na oszczędną gospodarkę.”.  
 

- Pkt 246 wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele 
związane z energią otrzymuje brzmienie:  
 
„Niniejsze wytyczne będą stosowane od dnia 1 lipca 2014 r. i zastąpią wytyczne 
w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska opublikowane w dniu 1 kwietnia 
2008 r. Będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2022 r.”. 

 
                                                 
8  Dostosowany pułap odsetka ludności oblicza się na podstawie danych o ludności stosowanych do 

utworzenia pierwotnej mapy. Dostosowany przydział odsetka ludności w obszarach „c” otrzymuje się 
poprzez odjęcie liczby ludności tych obszarów, które zostały włączone do krajowych map pomocy 
regionalnej jako obszary „c” w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. i które mogą 
kwalifikować się do pomocy regionalnej na mocy art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu w okresie od 1 stycznia 
2021 r. do 31 grudnia 2022 r. 
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- Pkt 135 wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację 
otrzymuje brzmienie: 
 
„Komisja stosuje niniejsze wytyczne ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 
grudnia 2022 r.”. 

 
- Pkt 50 komunikatu dotyczącego ważnych projektów stanowiących przedmiot 

wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) otrzymuje brzmienie: 
 
„Niniejszy komunikat ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 
2022 r.”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014XC0731(01)

