
Odpowiedź: 

 
W konkursie w ramach Poddziałania 1.3.1 POIG, dofinansowanie otrzymać może wyłącznie 
projekt, którego rozwiązanie wpisuje się w katalog branż (czyli działalności wytwórczej lub 
usługowej) zaliczanych do wysokich i średnio-wysokich technologii (zdefiniowanych przez 
EUROSTAT w oparciu o stopień nasycenia wiedzą). Wnioskodawca znając specyfikę 
Projektu powinien określić czy i w którą branżę wpisuje się rozwiązanie będące 
przedmiotem Projektu. 
Ww. Lista branży nie obejmuje działalności w zakresie produkcji jak i przetwórstwa 
wyrobów mięsnych. 
Natomiast odpowiadając na zadane pytanie należy podkreślić, że rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 800/2008 – ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych oraz 
przygotowane na jego podstawie rozporządzenie MNISW z dnia 28 czerwca br. w sprawie 
warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem 
NCBR, nie określa wprost, że pomoc publiczna dotycząca sektora rolnego jest 
niedopuszczalna.  
Jednakże, jeśli chodzi o działalność w zakresie rolnictwa, ww. rozporządzenie nr 800/2008 
r. w art. 1 ust.3 lit b) i c) , określa że: 
„rozporządzenie ma zastosowanie do pomocy we wszystkich sektorach gospodarki z 
wyjątkiem: 

(…) 
b)pomocy wspierającej produkcję podstawową1[1] produktów rolnych2[2] z wyjątkiem 
pomocy szkoleniowej, pomocy w formie kapitału podwyższonego ryzyka, pomocy na 
działalność badawczo-rozwojową, pomocy na ochronę środowiska oraz pomocy dla 
pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników 
niepełnosprawnych, w zakresie w jakim wymienione kategorie pomocy nie są objęte 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006; 
c) pomocy wspierającej przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych  
w następujących przypadkach: 
(i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 
nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 
przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub 
(ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości 
producentom surowców; 

 
Stąd też przedmiotowe rozporządzenie mogłoby być podstawą do udzielania pomocy 
publicznej na działalność B+R wspierającą produkcję podstawową produktów rolnych, 
natomiast nie ma ono zastosowania do pomocy wspierającej przetwarzanie3[3] i 
wprowadzanie do obrotu produktów rolnych4[4] w następujących przypadkach: 

                                                           
 

 

 

 



i) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów 
nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez 
przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub 
ii) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości 
producentom surowców. 
Na podstawie ww. regulacji, w przedmiotowym konkursie, nie mógłby otrzymać 
dofinansowania projekt, w którym pomoc publiczna przeznaczona byłaby na realizację 
prac B+R, których realizacja miałaby na celu wsparcie przetwarzania i wprowadzania do 
obrotu produktów rolnych, a udzielenie tej pomocy byłoby uzależnione od przekazania 
jej w części lub w całości producentom surowców. Ponieważ w przedmiotowym 
konkursie wprowadzony został schemat pośredniej pomocy publicznej, w którym 
przedsiębiorca w zamian za wniesienie wkładu własnego do Projektu oraz 
zobowiązanie do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w efekcie realizacji 
projektu, staje się właścicielem 100% praw majątkowych do ww. wyników prac B+R 
(pomoc pośrednia przekazywana jest w całości przedsiębiorcy), w opinii IP, w tym 
przypadku spełniona byłaby przesłanka, o której mowa w art.1 ust.3 lit c) ppkt ii). 

 


