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Nota wyjaśniająca do wniosku dotyczącego zmiany wytycznych w sprawie pomocy regionalnej 

Niniejsza nota służy wyjaśnieniu celu oraz zakresu wniosku dotyczącego zmiany wytycznych 

w sprawie pomocy regionalnej. Towarzyszy ona konsultacjom, których przedmiotem jest projekt 

wytycznych w sprawie pomocy regionalnej i które będą prowadzone przez 10 tygodni.  

Do wyrażenia opinii na temat wniosku Komisji dotyczącego wytycznych w sprawie pomocy 

regionalnej zaprasza się obywateli, organizacje oraz organy publiczne. W ramach uzupełnienia 

konsultacji zorganizowane zostanie spotkanie z państwami członkowskimi, aby zebrać od nich 

informacje zwrotne na temat omawianego projektu wytycznych.  

Konsultacje zostaną rozpoczęte w oparciu o wersję projektu wytycznych w języku angielskim. 

Tłumaczenia tego dokumentu na wszystkie języki urzędowe UE będą zamieszczane na stronie 

internetowej stopniowo, w miarę ich ukończenia. Zainteresowane strony zachęca się do 

przedstawienia uwag w formie elektronicznej. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli podane odpowiedzi 

mają charakter poufny. W takim przypadku należy dostarczyć również wersję nieopatrzoną klauzulą 

poufności, którą to wersję będzie można zamieścić na stronie internetowej DG ds. Konkurencji. 

1. Kontekst 

W Unii Europejskiej występują znaczne dysproporcje regionalne pod względem dobrobytu 

gospodarczego, dochodu i bezrobocia. Istnieje ryzyko, że sytuacja ta ulegnie jeszcze pogorszeniu ze 

względu na wpływ gospodarczy trwającej pandemii COVID-19. Pomoc regionalna służy wsparciu 

rozwoju gospodarczego regionów Unii znajdujących się w niekorzystnym położeniu przy 

jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania poszczególnym państwom członkowskim. 

Stanowi ona istotny instrument wykorzystywany przez państwa członkowskie w celu pobudzenia 

rozwoju regionalnego.  

Obecna struktura ram pomocy regionalnej składa się z następujących czterech elementów: 

 postanowień Traktatu1 określonych w art. 107 ust. 3 lit. a) i art. 107 ust. 3 lit. c);  

 przepisów dotyczących pomocy regionalnej zawartych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie 

wyłączeń grupowych2; 

 wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–20203; oraz  

 map pomocy regionalnej na lata 2014–2020, z których każda została zatwierdzona decyzją 

Komisji. 

W wytycznych w sprawie pomocy regionalnej Komisja określa warunki, na jakich pomoc regionalną 

można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym, oraz ustala kryteria określania obszarów 

spełniających warunki, o których mowa w art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu. Mapy pomocy 

regionalnej służą do określenia regionów kwalifikujących się do pomocy (obszary objęte pomocą). 

W 2019 r. Komisja przeprowadziła ocenę ram pomocy regionalnej w kontekście oceny adekwatności4 

pakietu z 2012 r. na rzecz unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa, aby ustalić, czy 

wytyczne w sprawie pomocy regionalnej są nadal adekwatne do potrzeb. Wstępne wyniki wskazują, 

                                                           
1 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
2 Zob. Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1. W 2017 r. ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych zostało 

zmienione (Dz.U. L 156 z 20.6.2017, s. 1). 
3 Zob. Dz.U. C 209 z 23.7.2013, s. 1. W dniu 2 lipca 2020 r. przyjęto przedłużenie okresu obowiązywania 

wytycznych w sprawie pomocy regionalnej o jeden rok, do końca 2021 r.  
4 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_182  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_19_182
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że zasadniczo omawiane zasady funkcjonowały dobrze, ale wymagają punktowych dostosowań 

w ramach następnego okresu. 

W dniu 11 grudnia 2019 r. Komisja opublikowała komunikat „Europejski Zielony Ład”, w którym 

określono strategie mające sprawić, że do 2050 r. Europa stanie się pierwszym na świecie 

kontynentem neutralnym dla klimatu. Aby zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, 

niezbędne jest podjęcie działań w ramach wszystkich sektorów. Ponadto w dniu 19 lutego 2020 r. 

przedstawiono europejską strategię cyfrową, która ma służyć temu, by transformacja cyfrowa 

przyniosła korzyści Europejczykom i przedsiębiorstwom, a jednocześnie ma pomóc w osiągnięciu 

do 2050 r. celów dotyczących neutralności klimatycznej Europy. Ta dwojaka transformacja 

w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki wymaga również dostosowania obowiązujących zasad 

pomocy państwa. Komisja w dalszym ciągu analizuje i ocenia dodatkowe środki w ramach 

egzekwowania pomocy państwa, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów Zielonego Ładu 

i które muszą być oparte na jasnych oraz obiektywnych kryteriach. 

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 mają wygasnąć z końcem 2020 r. 

i w dniu 2 lipca 2020 r. zostały przedłużone do końca 2021 r.5 Przyjęcie nowych wytycznych 

w sprawie pomocy regionalnej planowane jest na początek 2021 r., aby zapewnić państwom 

członkowskim wystarczający czas na przygotowanie i zgłoszenie ich map pomocy regionalnej, biorąc 

pod uwagę fakt, że nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej mają wejść w życie na początku 

2022 r. 

Zakres niniejszych konsultacji nie obejmuje przepisów dotyczących pomocy regionalnej 

przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych. Przepisy te poddano 

jednak również ocenie w ramach trwającej oceny adekwatności, a stosowne wyniki zostaną 

opublikowane w trzecim kwartale 2020 r. W dniu 2 lipca 2020 r. Komisja ogłosiła przedłużenie 

okresu obowiązywania ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych o trzy lata, do końca 

2023 r.6 

2. Proponowane zmiany w projekcie zmienionych wytycznych w sprawie pomocy 

regionalnej 

 

Zmiana wytycznych w sprawie pomocy regionalnej opiera się w znacznym stopniu na wstępnych 

wynikach7, dowodach oraz danych zgromadzonych w kontekście oceny wytycznych w sprawie 

pomocy regionalnej na lata 2014–2020, w tym konsultacji z zainteresowanymi stronami8, badania 

dotyczącego oceny retrospektywnej9, a także konsultacji publicznych na temat wszystkich zasad 

uwzględnionych w ramach oceny adekwatności10 w połączeniu z doświadczeniem Komisji 

wynikającym z jej praktyki. Ponadto wytyczne należy dostosować do obecnych warunków 

ekonomicznych oraz uwzględnić nowe priorytety polityczne takie jak „Europejski Zielony Ład” 

i strategia cyfrowa.  

Z uwagi na charakter już obowiązujących wytycznych oraz w związku z wynikami oceny uznaje się, 

że wytyczne w sprawie pomocy regionalnej są ogólnie adekwatne do potrzeb. W obowiązujących 

wytycznych w sprawie pomocy regionalnej wprowadza się jedynie ograniczone zmiany. Ponieważ nie 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1247  
6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1247 
7 Do momentu rozpoczęcia konsultacji dokument roboczy służb Komisji nie został jeszcze opublikowany. 
8 https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html  
9 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html  
10 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-2012-State-

aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance/public-consultation 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1247
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_rag/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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jest konieczne przeprowadzenie oceny żadnych istotnych decyzji politycznych w ramach odrębnej 

oceny skutków, uznano, że w przypadku omawianej inicjatywy taka ocena nie jest konieczna.  

Dokładnie rzecz ujmując, wytyczne zmieniono, koncentrując się na następujących obszarach:  

 Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej zostały przyjęte w 2013 r., kilka miesięcy przed 

przyjęciem ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych. Z tego powodu między 

tymi dwoma dokumentami istnieje kilka różnic, do których nie powinno się dopuścić, mając 

na względzie zapewnienie spójności i jasności. W związku z tym w miarę możliwości 

dostosowano terminologię, definicje itp. do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń 

grupowych. Zmiany obejmują także w ograniczonym stopniu strukturę tekstu, aby poprawić 

jego logikę, wyeliminować powtórzenia itp. Zaktualizowano także sekcje dotyczące oceny 

i przejrzystości, aby zapewnić spójność w ramach wszystkich zasad pomocy państwa. 

 Z zakresu wytycznych w sprawie pomocy regionalnej wyłączone są sektory objęte 

szczególnymi wytycznymi w sprawie pomocy państwa oraz sektory, które według danych 

historycznych doświadczały strukturalnej nadwyżki mocy produkcyjnych, tj. sektory żelaza 

i stali oraz włókien syntetycznych. Zaktualizowano wyłączenia sektorowe przewidziane 

w pkt 10 obecnych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej, uwzględniając zmiany, jakie 

zaszły w odnośnych sektorach i na rynku. W związku z tym sektor włókien syntetycznych nie 

jest już wyłączony z zakresu wytycznych, ponieważ wstępne wyniki oceny adekwatności 

wskazują na to, że w sektorze tym nie odnotowuje się już strukturalnej nadwyżki mocy 

produkcyjnych. Wydaje się natomiast, że w dalszym ciągu uzasadnione jest wyłączenie 

sektora żelaza i stali. Produkcji węgla brunatnego i węgla kamiennego nie uważa się za 

zgodną z rynkiem wewnętrznym, ponieważ inwestycje w tym sektorze są niezgodne z celami 

Europejskiego Zielonego Ładu: proponuje się zatem wyłączenie tego sektora z zakresu 

przyszłych wytycznych w sprawie pomocy regionalnej. Ponadto usunięto możliwość 

przyznawania pomocy w ramach wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na rzecz 

infrastruktur sieci szerokopasmowych oraz infrastruktur badawczych, ponieważ Komisja nie 

ma informacji na temat jakiegokolwiek faktycznego zastosowania tych przepisów oraz biorąc 

pod uwagę fakt, że w odniesieniu do obu sektorów istnieją już szczególne wytyczne11, które 

również podlegają obecnie przeglądowi w celu utrzymania ich adekwatności względem celów 

politycznych Komisji. Wydaje się zatem, że preferowanym rozwiązaniem jest, aby wszelka 

pomoc na rzecz obu tych sektorów podlegała szczególnym wytycznym. 

 W wytycznych w sprawie pomocy regionalnej określono warunki wyboru regionów 

kwalifikujących się do pomocy, które zostaną przedstawione na mapach pomocy regionalnej. 

Ogólnie pierwszym elementem wymaganym do określenia map jest wyznaczenie jako punktu 

wyjścia ogólnego odsetka ludności poprzez ustalenie odsetka całkowitej populacji UE, jaki 

będzie się kwalifikował w ramach obszarów objętych pomocą. Następnie Komisja wskaże, na 

podstawie metodyki przewidzianej w wytycznych w sprawie pomocy regionalnej oraz 

najnowszych dostępnych danych statystycznych dotyczących PKB i bezrobocia, obszary 

objęte pomocą oznaczone jako obszary „a” oraz wstępnie określone obszary „c”. Metodykę tę 

zastosowano w 2013 r., gdy projektowano mapy regionalne, i w nieco bardziej ograniczonym 

stopniu w czasie przeglądu śródokresowego map. Funkcjonowała ona prawidłowo i nie była 

przedmiotem zasadniczej krytyki. W związku z tym proponuje się, aby metodyka pozostała 

bez zmian. Obecne mapy pomocy regionalnej zostały jednak określone na podstawie danych 

statystycznych z lat 2008–2010 i nie odzwierciedlają już rzeczywistości gospodarczej. Zasięg 

pomocy regionalnej, obszary „a” oraz wstępnie określone obszary „c” aktualizuje się zatem 

                                                           
11 Wytyczne UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy 

sieci szerokopasmowych (Dz.U. C 25 z 26.1.2013, s. 1); Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na 

działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (Dz.U. C 198 z 27.6.2014, s. 1).  
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na podstawie wspomnianej wyżej metodyki i na podstawie najnowszych dostępnych danych 

statystycznych dotyczących PKB i bezrobocia, zgodnie z procedurą stosowaną w ostatnim 

okresie. Pułap odsetka ludności określono na poziomie 47%. Mapy pomocy regionalnej będą 

obowiązywać w latach 2022–2027.  

Jeżeli chodzi o zakłócenia gospodarcze wywołane pandemią COVID-19, Komisja ustanowiła 

bardziej ukierunkowane instrumenty. Jednocześnie wstrząs spowodowany pandemią może 

wywrzeć bardziej długotrwały wpływ na niektóre regiony. Obecnie jest zbyt wcześnie, aby 

przewidzieć średnio- i długoterminowe skutki kryzysu związanego z COVID-19 oraz aby 

wskazać regiony, które będą szczególnie silnie dotknięte tym kryzysem. W celu 

przezwyciężenia problemów, z jakimi borykają się państwa członkowskie, na które kryzys 

wywarł największy wpływ, Komisja zamierza dokonać przeglądu śródokresowego map 

pomocy regionalnej w 2024 r., biorąc pod uwagę dane statystyczne z lat 2020–2022.  

 Obowiązujące przepisy dotyczące intensywności pomocy określone w wytycznych w sprawie 

pomocy regionalnej oparto na założeniu, że zastosowanie wysokiej intensywności pomocy 

jest uzasadnione w regionach z niskim PKB na mieszkańca, aby wspierać proces nadrabiania 

zaległości przez regiony słabiej rozwinięte. W obowiązujących wytycznych w sprawie 

pomocy regionalnej wprowadzono uogólnione ograniczenie pułapów intensywności pomocy 

w odniesieniu do wszystkich kategorii regionów z wyjątkiem znajdujących się w najgorszej 

sytuacji. Było to uzasadnione z różnych względów, takich jak zmniejszenie różnic wewnątrz 

UE oraz poprawa integracji rynku wewnętrznego (w przypadku, gdy jest bardziej 

prawdopodobne, że wpływ pomocy przyznanej w jednej lokalizacji będzie odczuwalny 

w innych miejscach). W ramach bieżącego okresu wytyczne w sprawie pomocy regionalnej 

funkcjonowały dobrze i przyczyniły się do dalszego niwelowania różnic między regionami. 

W proponowanym projekcie zwiększono jednak maksymalną intensywność pomocy 

z powrotem do poziomów przewidzianych w poprzednich wytycznych w sprawie pomocy 

regionalnej, aby wesprzeć realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii cyfrowej 

poprzez wprowadzenie dodatkowych zachęt do inwestycji prywatnych w tych regionach, 

w tym ze strony dużych przedsiębiorstw w obszarach „a”.  

 Jednocześnie ponieważ stwierdzono, że pomoc na rzecz dużych przedsiębiorstw 

przeznaczona na inwestycje prawdopodobnie nie wywołała efektu zachęty, w wytycznych 

w sprawie pomocy regionalnej dopuszczono pomoc na inwestycje dokonywane przez duże 

przedsiębiorstwa w obszarach „c” w mniejszym stopniu niż w przypadku inwestycji małych 

i średnich przedsiębiorstw. W obowiązujących wytycznych w sprawie pomocy regionalnej 

faktycznie ograniczono możliwość przyznania pomocy na rzecz dużych przedsiębiorstw na 

obszarach „c” do inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność 

gospodarczą na danym obszarze (inwestycje od podstaw; zróżnicowanie w kierunku nowych 

produktów). W obowiązujących wytycznych w sprawie pomocy regionalnej wprowadzono 

możliwość przyznania pomocy na rzecz dużych przedsiębiorstw na obszarach „c” na 

zróżnicowanie działalności istniejących zakładów w kierunku innowacji procesowych pod 

warunkiem zgłoszenia takiej pomocy Komisji oraz jej zatwierdzenia przez Komisję.  

Jak wynika z praktyki Komisji, w ciągu 6 lat wdrażania wytycznych w sprawie pomocy 

regionalnej odnotowano zatwierdzenie tylko jednego przypadku dotyczącego „innowacji 

procesowej”. Wstępne wyniki oceny uzyskane w ramach zewnętrznego badania oceniającego 

oraz uwagi otrzymane w trakcie konsultacji z zainteresowanymi stronami i państwami 

członkowskimi wskazują, że obowiązujące przepisy dotyczące pomocy państwa na rzecz 

inwestycji w innowacje procesowe stanowią duże obciążenie administracyjne, co sprawia, że 

korzysta się raczej z innych rodzajów pomocy. Proponuje się zatem usunięcie tego przepisu 

szczegółowego przy jednoczesnym zachowaniu możliwości otrzymania pomocy na 

inwestycje od podstaw i zróżnicowanie działalności, które to cele nie zostały 

zakwestionowane w ramach oceny. 
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 Proces związany z wyborem obszarów objętych pomocą obejmuje – po wyznaczeniu przez 

Komisję obszarów „a” i wstępnie określonych obszarów „c” – wybór tzw. „nieokreślonych 

z góry obszarów »c«” przez państwa członkowskie. Zgodnie z obecnymi zasadami (pkt 168 

obowiązujących wytycznych w sprawie pomocy regionalnej) istnieje pięć – dość jednolitych 

– kategorii nieokreślonych z góry obszarów „c”: (i) pierwsze dwie zdefiniowano poprzez 

odniesienie do liczby mieszkańców, PKB na mieszkańca oraz stopy bezrobocia; (ii) trzecia 

kategoria dotyczy obszarów charakteryzujących się odizolowaniem geograficznym (wyspy, 

obszary górskie, półwyspy), z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków; (iii) czwarta 

kategoria odnosi się do regionów, które sąsiadują z obszarem „a” lub z państwem trzecim, 

z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków; oraz (iv) piąta kategoria obejmuje 

regiony, w których zachodzą poważne zmiany strukturalne lub które przeżywają poważne 

względne trudności, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.  

Te pięć kryteriów przewidzianych w pkt 168 obowiązujących wytycznych w sprawie pomocy 

regionalnej stanowi dla państw członkowskich podstawę do wyznaczenia nieokreślonych 

z góry obszarów „c” i ponieważ ani w czasie projektowania map pomocy regionalnej, ani 

w ramach konsultacji publicznych nie wskazano żadnych istotnych problemów w tym 

zakresie, kryteria te utrzymano. Aby jednak państwa członkowskie nie powielały swoich prac 

w odniesieniu do obszarów objętych sprawiedliwą transformacją, proponuje się zapewnić 

państwom członkowskim możliwość przypisywania statusu nieokreślonych z góry obszarów 

„c” obszarom objętym sprawiedliwą transformacją bez konieczności przedstawienia dalszych 

uzasadnień, co jest w normalnych warunkach wymagane, by można było zastosować 

kryterium 5. W przypadku obszarów objętych sprawiedliwą transformacją istnienie zmiany 

strukturalnej faktycznie uznaje się za wykazane w wystarczającym stopniu w ramach 

odpowiedniego planu sprawiedliwej transformacji. 

Oprócz zmian, które już zaproponowano w projekcie dokumentu, Komisja zachęca zainteresowane 

strony do przedstawienia uwag dotyczących tego, czy i w jakim stopniu właściwe byłoby 

uwzględnienie w ramach wytycznych w sprawie pomocy regionalnej – na podstawie jasnych 

i obiektywnych kryteriów – dodatkowych środków, które przyczyniają się do osiągnięcia celów 

Zielonego Ładu.  

 


