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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
w ramach regionalnych programów operacyjnych
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania
pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
w ramach regionalnych programów operacyjnych
(Dz. U. Nr 105, poz. 874) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy
na tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
ze środków funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, zwanej dalej „pomocą”.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pomocy udzielanej przez fundusze pożyczkowe
i poręczeniowe, które:
1) otrzymały na podstawie umowy o dofinansowanie wsparcie na powiększenie
funduszu lub
2) otrzymały wsparcie z Funduszu Powierniczego ustanowionego zgodnie z art. 44
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Euro1)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216,
poz. 1600).

pejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz.
UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.),
a także art. 43 i 44 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności oraz rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz.
UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn.
zm.).”;
2) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis zalicza się wszystkie wydatki
spełniające kryteria kwalifikowalności wydatków, o których mowa w art. 5 pkt 6 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”.
§ 2. 1. Do umów, na podstawie których jest przyznawana pomoc, zawartych przed dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do wniosków o udzielenie pomocy złożonych
i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Rozwoju Regionalnego: w z. A. Zdziebło

