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ROZPORZ�DZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 kwietnia 2004 r. 

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje zwi�zane z 
odnawialnymi �ródłami energii 

(Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 wrze�nia 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach 
dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi�biorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) 
zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1. Rozporz�dzenie okre�la szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej, zwanej dalej 
"pomoc�", przeznaczonej na inwestycje w zakresie ochrony �rodowiska, zwi�zane z odnawialnymi 
�ródłami energii, udzielanej na podstawie art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
�rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pó�n. zm.1)). 

§ 2. 1. W ramach pomocy mog� by� wspierane inwestycje polegaj�ce w szczególno�ci na: 
 1) budowie lub modernizacji elektrowni wodnych, z wyj�tkiem obiektów pi�trz�cych dla elektrowni 

wodnych o mocy powy�ej 10 MWe; 
 2) budowie elektrowni wiatrowych; 
 3) (1) budowie lub modernizacji instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z 

wykorzystaniem biomasy; 
 4) (2) budowie lub modernizacji instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z 

wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej osadów �ciekowych, 
odpadów komunalnych, poprodukcyjnych odpadów pochodzenia ro�linnego lub zwierz�cego, w tym 
odchodów zwierz�cych; 

4a) (3) budowie lub modernizacji instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych, stałych lub gazowych; 
4b) (4) budowie lub modernizacji instalacji do wytwarzania biokomponentów stosowanych w paliwach 

ciekłych i biopaliwach ciekłych; 
 5) budowie lub modernizacji infrastruktury przył�czeniowej, niezb�dnej do odbioru i przesyłu energii 

elektrycznej oraz ciepła ze �ródeł odnawialnych oraz urz�dze� zwi�zanych z automatyk� tych 
systemów; 

 6) budowie lub modernizacji instalacji pozyskiwania wód termalnych; 
 7) budowie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych; 
 8) budowie nowych lub przystosowaniu istniej�cych instalacji energetycznych do wykorzystywania 

metanu pochodz�cego z odmetanowania kopal� w�gla kamiennego i szybów wydobywczych ropy 
naftowej; 

 9) zastosowaniu pomp ciepła wykorzystuj�cych ciepło ziemi lub ciepło z otoczenia. 
2. Pomoc mo�e by� udzielana w formie: 

 1) dotacji lub 
 2) po�yczek preferencyjnych, lub 
 3) preferencyjnych kredytów bankowych, lub 
 4) dopłat do oprocentowania preferencyjnych po�yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub 
 5) cz��ciowych umorze� po�yczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych. 

§ 3. 1. Pomoc w zakresie odnawialnych �ródeł energii mo�e by� udzielana na realizacj� nowej 
inwestycji, z zastrze�eniem § 6. 



2. Za now� inwestycj� uznaje si� inwestycj� zwi�zan� z utworzeniem, rozbudow� lub nabyciem 
przedsi�biorstwa, jak równie� z rozpocz�ciem w przedsi�biorstwie działa� obejmuj�cych dokonywanie 
zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym 
tak�e zmian w zakresie sposobu �wiadczenia usług. 

3. Za now� inwestycj� nie uznaje si� inwestycji prowadz�cej jedynie do odtworzenia zdolno�ci 
produkcyjnych. 

4. Przepisy rozporz�dzenia nie odnosz� si� do nowych inwestycji realizowanych w sektorach 
transportu, hutnictwa �elaza i stali, górnictwa w�gla kamiennego i brunatnego, budownictwa okr�towego i 
włókien syntetycznych oraz rybołówstwa, jak równie� w działalno�ci rolniczej obejmuj�cej produkty, o 
których mowa w Zał�czniku 1 do Traktatu ustanawiaj�cego Wspólnot� Europejsk� (Dz. Urz. WE C 325 z 
24.12.2002). 

5. Przepisy rozporz�dzenia nie odnosz� si� do nowych inwestycji, w przypadku których wielko�� 
zamierzonej pomocy przekracza równowarto��: 
 1) 22.500.000 euro - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami 

statystycznymi 22 i 42; 
 2) 30.000.000 euro - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami 

statystycznymi 4, 17 i 30; 
 3) 37.500.000 euro - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach. 

6. Podregiony, o których mowa w ust. 5, okre�la rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 
r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. 
U. Nr 58, poz. 685, z pó�n. zm.2)). 

7. Wniosek o udzielenie pomocy na now� inwestycj� składa si� przed rozpocz�ciem inwestycji. 
8. W umowie stanowi�cej podstaw� udzielenia pomocy przedsi�biorca zobowi�zuje si� do 

zapewnienia u�ytkowania nowej inwestycji przez okres co najmniej pi�ciu lat od dnia jej przekazania do 
u�ytkowania. 

§ 4. Do kosztów kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc� udzielan� na realizacj� nowej inwestycji 
zalicza si� koszty ponoszone bezpo�rednio na: 
 1) prace przedrealizacyjne, w tym niezb�dne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raport 

oddziaływania na �rodowisko i inwentaryzacj� powykonawcz�; 
 2) nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy; 
 3) nabycie lub wykonanie budowli i budynków; 
 4) nabycie maszyn i urz�dze�, wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku; 
 5) roboty demonta�owe, budowlano-monta�owe oraz zwi�zane z instalacj� i uruchomieniem urz�dze� 

oraz całego obiektu; 
 6) obiekty i infrastruktur� zwi�zane z inwestycj�, w tym zaopatrzenie w wod�, energi� elektryczn�, 

ciepło, gaz oraz przył�czenie do systemu odprowadzania �cieków, ogrodzenie, o�wietlenie, 
zagospodarowanie terenu, urz�dzenia automatyki i sterowania, aparatur� kontrolno-pomiarow�, 
zaplecze techniczne i laboratoryjne; 

 7) nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy 
technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarz�dzania, je�eli spełniaj� ł�cznie 
nast�puj�ce warunki: 
a) b�d� wykorzystywane wył�cznie w przedsi�biorstwie, które otrzymało pomoc, 
b) b�d� podlega� amortyzacji, 
c) b�d� nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) b�d� stanowi� maj�tek przedsi�biorstwa, które otrzymało pomoc, i pozostan� w nim przez co 

najmniej pi�� lat; 
 8) usługi niezb�dne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzaj�ce osi�gni�cie efektu 

ekologicznego. 

§ 5. 1. Wielko�� pomocy udzielanej w zwi�zku z realizacj� nowej inwestycji, liczona jako stosunek 
ekwiwalentu dotacji netto do kosztów kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc�, nie mo�e przekracza�: 
 1) 30 % - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42; 
 2) 40 % - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 

30; 
 3) 50 % - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach. 



2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, okre�la rozporz�dzenie, o którym mowa w § 3 ust. 6. 
3. W przypadku wsparcia du�ego projektu inwestycyjnego, maksymaln� wielko�� pomocy ustala si� 

zgodnie ze wzorem: 

I = R x (50.000.000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C), 

gdzie poszczególne symbole oznaczaj�: 
I - dopuszczaln� wielko�� pomocy dla du�ego projektu inwestycyjnego, 
R - wielko�� pomocy okre�lon� w ust. 1 - w zale�no�ci od obszaru, na którym ma by� 

zlokalizowana inwestycja, 
B - wielko�� kosztów inwestycji kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc� powy�ej 50.000.000 euro 

nieprzekraczaj�c� 100.000.000 euro, 
C - wielko�� kosztów inwestycji kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc� przekraczaj�c� 

100.000.000 euro. 
4. Za du�y projekt inwestycyjny uznaje si� projekt nowej inwestycji, której koszty kwalifikuj�ce si� do 

obj�cia pomoc� przekraczaj� równowarto�� 50.000.000 euro, przy czym: 
 1) koszty te obejmuj� wydatki na �rodki trwałe, ponoszone w okresie trzech lat przez jednego lub wi�cej 

przedsi�biorców realizuj�cych dany projekt inwestycyjny, i 
 2) �rodki trwałe s� powi�zane ze sob� fizycznie lub funkcjonalnie i słu�� do realizacji �ci�le okre�lonego 

celu, w szczególno�ci produkcji konkretnego produktu lub ró�nych produktów, o ile s� one 
wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców. 
5. W przypadku udzielania pomocy przedsi�biorcom w sektorze motoryzacyjnym maksymalna 

wielko�� pomocy wynosi 30 % wielko�ci dla danego obszaru, okre�lonej w ust. 1, je�eli kwota planowanej 
pomocy wyra�ona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowarto�� 5.000.000 euro. 

6. (5) Mikroprzedsi�biorcy, mali i �redni przedsi�biorcy mog� uzyska� dodatkow� pomoc, której 
wielko�� liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikuj�cych si� do obj�cia 
pomoc� nie mo�e przekracza� 15 %. 

7. (6) Za mikroprzedsi�biorc�, małego i �redniego przedsi�biorc� uznaje si� mikroprzedsi�biorc�, 
małego i �redniego przedsi�biorc� w rozumieniu przepisów rozporz�dzenia Komisji Europejskiej nr 
70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do 
pomocy pa�stwa dla małych i �rednich przedsi�biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 2, str. 141, z pó�n. zm.). 

8. Warunkiem udzielenia pomocy na now� inwestycj� jest pokrycie przez przedsi�biorc�, ze �rodków 
własnych, co najmniej 25 % kosztów inwestycji. 

9. Przez �rodki własne nale�y rozumie� �rodki, które nie zostały uzyskane przez przedsi�biorc� w 
ramach udzielonej mu pomocy. 

§ 6. 1. Pomoc na realizacj� inwestycji, która nie jest now� inwestycj�, mo�e by� przeznaczona na 
modernizacj� infrastruktury zwi�zanej z odnawialnymi �ródłami energii. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy inwestycji realizowanych w zakresie działalno�ci 
rolniczej obejmuj�cej produkty, o których mowa w Zał�czniku 1 do Traktatu ustanawiaj�cego Wspólnot� 
Europejsk�. 

§ 7. 1. Koszty kwalifikuj�ce si� do obj�cia pomoc�, o której mowa w § 6, s� równe nadwy�ce kosztów 
inwestycji zwi�zanej z wykorzystaniem energii odnawialnej w porównaniu do kosztów wybudowania �ródła 
konwencjonalnego o porównywalnej mocy. 

2. Koszty kwalifikuj�ce si� do obj�cia pomoc� pomniejsza si� o planowane w okresie pierwszych 
pi�ciu lat eksploatacji obiektu b�d�cego przedmiotem inwestycji: 
 1) dochody wynikaj�ce ze zwi�kszenia mocy produkcyjnych; 
 2) oszcz�dno�ci w ponoszonych kosztach; 
 3) dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej. 

3. Warto�� kosztów inwestycji oraz uzyskiwanych korzy�ci dyskontuje si� na dzie� udzielenia 
pomocy z zastosowaniem stopy dyskonta równej �redniomiesi�cznej stopie WIBOR dla 6-miesi�cznych 
kredytów z miesi�ca poprzedzaj�cego miesi�c udzielenia pomocy. 



§ 8. 1. Wielko�� pomocy, o której mowa w § 6, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji netto do 
kosztów kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc�, nie mo�e przekracza�: 
 1) 50 % - dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17, 

22, 30 i 42; 
 2) 60 % - dla inwestycji realizowanych w pozostałych podregionach. 

2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, okre�la rozporz�dzenie, o którym mowa w § 3 ust. 6. 
3. (7) Wielko�� pomocy, o której mowa w ust. 1, podwy�sza si� dla mikroprzedsi�biorców, małych i 

�rednich przedsi�biorców o 10 punktów procentowych. 
4. Je�eli producent energii b�dzie, w wyniku przeprowadzenia wspieranej inwestycji, jedynym 

zaopatruj�cym cał� społeczno�� na wyodr�bnionym obszarze w energi� wytwarzan� ze �ródeł 
odnawialnych, wielko�� pomocy udzielanej w zwi�zku z inwestycj� mo�e zosta� zwi�kszona do 60 % 
kosztów kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc�, wskazanych w § 7. 

5. W wyj�tkowych przypadkach, w szczególno�ci uzasadnionych znacz�cym pozytywnym wpływem 
inwestycji na stan �rodowiska, wielko�� pomocy udzielanej w zwi�zku z wytwarzaniem energii ze �ródeł 
odnawialnych mo�e zosta� zwi�kszona do 100 % kosztów kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc�, pod 
warunkiem �e w odniesieniu do instalacji, do których b�dzie si� odnosi� ta pomoc, �adna inna pomoc nie 
zostanie udzielona. 

§ 9. Pomoc, o której mowa w § 6, mo�e by� udzielana, je�eli stanowi ona uzupełnienie �rodków 
własnych, o których mowa w § 5 ust. 9. 

§ 10. 1. Pomoc, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz w § 6, podlega sumowaniu z inn� pomoc� udzielan� 
w zwi�zku z t� sam� inwestycj�, bez wzgl�du na jej form� i �ródło pochodzenia, w tym ze �rodków 
pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej. 

2. Całkowita pomoc udzielana przedsi�biorcy w zwi�zku z inwestycj�, o której mowa w § 3, nie mo�e 
przekroczy� wielko�ci pomocy okre�lonej w § 5. 

3. Całkowita pomoc udzielana przedsi�biorcy w zwi�zku z inwestycj�, o której mowa w § 6, nie mo�e 
przekroczy� wielko�ci pomocy okre�lonej w rozporz�dzeniu dla tej inwestycji. 

§ 10a. (8) 1. Pomoc dla przedsi�biorcy innego ni� mikroprzedsi�biorca lub mały przedsi�biorca, 
znajduj�cego si� w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, 
podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna. 

2. Pomoc nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna w przypadku, gdy 
przedsi�biorca, o którym mowa w ust. 1: 
 1) zamierza skorzysta� lub korzysta z indywidualnej pomocy na restrukturyzacj�, je�eli wraz z 

notyfikacj� projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzacj� informacja o pomocy została 
przekazana do Komisji Europejskiej; 

 2) korzysta z pomocy na restrukturyzacj� udzielanej na podstawie zatwierdzonego przez Komisj� 
Europejsk� programu pomocowego. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, pomoc mo�e by� udzielona po zatwierdzeniu przez 

Komisj� Europejsk� pomocy indywidualnej na restrukturyzacj�. 

§ 11. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit� Polsk� członkostwa 
w Unii Europejskiej. 

________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, 

poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, 
poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 
2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz, 880 i Nr 96, 
poz. 959. 

2) Zmiany wymienionego rozporz�dzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 
r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594 oraz z 2003 r. Nr 208, poz. 2021. 

 
 


