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PL 

 

ZAŁĄCZNIK I  

 

Definicje 

 

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:  

1. „pomoc ad hoc” oznacza pomoc przyznawaną poza programem pomocy; 

2. „produkty rolne” oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z 

wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury wymienionych w załączniku I do 

rozporządzenia (UE) nr [COM(2011)416] w sprawie wspólnej organizacji rynków 

produktów rybołówstwa i akwakultury; 

3. „pomoc” oznacza każdy środek spełniający wszystkie kryteria, o których mowa w 

art. 107 ust. 1 Traktatu; 

4. „intensywność pomocy” oznacza kwotę pomocy brutto wyrażoną jako odsetek 

kosztów kwalifikowalnych, przed potrąceniem podatku lub innych opłat; 

5. „program pomocy” oznacza każdy akt prawny, na podstawie którego, bez 

dodatkowych środków wykonawczych, można przyznać pomoc indywidualną 

przedsiębiorstwom określonym w sposób ogólny i abstrakcyjny w tym akcie, oraz 

każdy akt prawny, na podstawie którego przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom 

można przyznać pomoc niezwiązaną z konkretnym projektem na czas nieokreślony 

lub o nieokreślonej wysokości; 

6. „węgiel” oznacza wysokiej-, średniej- i niskiej klasy węgiel kategorii A i B, w 

rozumieniu międzynarodowej klasyfikacji ustanowionej przez Europejską Komisję 

Gospodarczą ONZ
1
; 

7. „lista krajów ustalana przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD” oznacza 

wszystkie kraje i terytoria, które kwalifikują się do otrzymania oficjalnej pomocy 

rozwojowej i które zostały umieszczone na liście sporządzonej przez Organizację 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD); 

8. „data przyznania pomocy” oznacza dzień, w którym beneficjent nabył prawo 

otrzymania pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym; 

9. „trudne utwory audiowizualne” oznaczają utwory, które państwa członkowskie 

uznały za takie na podstawie kryteriów ustalonych z góry przy ustanawianiu 

programów lub przyznawaniu pomocy, i mogą one obejmować filmy, których jedyna 

oryginalna wersja powstała w języku urzędowym państwa członkowskiego o 

ograniczonej powierzchni, ludności lub ograniczonym obszarze językowym, filmy 

krótkometrażowe, pierwsze lub drugie filmy reżyserów debiutujących, filmy 

dokumentalne, utwory niskobudżetowe lub inne komercyjnie trudne utwory; 

                                                            
1 Decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie 

niekonkurencyjnych kopalń węgla, Dz.U. L 336 z 21.12.2010, s. 24, art. 1 lit. a); 
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10. „pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą 

osobę, która: 

a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu 

miesięcy; lub 

b) jest w wieku od 15 do 24 lat; lub 

c) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3) lub nie 

minęły więcej niż dwa lata od momentu ukończenia przez nią kształcenia w 

pełnym wymiarze i która nie znalazła do tej pory pierwszego stałego 

zatrudnienia za wynagrodzeniem; lub 

d) jest w wieku ponad 50 lat; lub 

e) jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej 

jedną osobę; lub 

f) pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym 

dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia 

dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie 

członkowskim i należy do grupy stanowiącej mniejszość; lub 

g) jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu 

zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić 

znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć 

doświadczenie zawodowe; 

11. „miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego” 

oznaczają miejsca pracy związane z działalnością, której dotyczy inwestycja, w tym 

miejsca pracy utworzone w wyniku wzrostu stopnia wykorzystania zdolności 

produkcyjnych stworzonych wskutek inwestycji; 

12. „kolejna wersja programu pomocy fiskalnej” oznacza program w formie korzyści 

podatkowych, który stanowi zmienioną wersję uprzednio istniejącego programu w 

formie korzyści podatkowych i który go zastępuje; 

13. „kształcenie w pełnym wymiarze” oznacza obowiązkowe kształcenie przed 

pierwszym zatrudnieniem na rynku pracy; 

14. „ekwiwalent dotacji brutto” oznacza zdyskontowaną wartość pomocy wyrażoną jako 

odsetek zdyskontowanej wartości kosztów kwalifikowalnych, obliczoną w 

momencie przyznania pomocy na podstawie obowiązującej stopy referencyjnej
2
;  

15. „pomoc indywidualna” oznacza: 

a) pomoc ad hoc; oraz 

b) podlegającą zgłoszeniu pomoc przyznaną na podstawie programu pomocy; 

16. „wartości niematerialne i prawne” oznaczają aktywa nabyte w wyniku transferu 

technologii, takie jak: prawa patentowe, licencje, know-how lub inne prawa 

własności intelektualnej; 

17. „duże przedsiębiorstwa” oznaczają przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów, o 

których mowa w załączniku II; 
                                                            
2  Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz.U. C 

14 z 19.1.2008, s. 6. 
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18. „obrót produktami rolnymi” oznacza przechowywanie lub wystawianie produktu w 

celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób 

wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez 

producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub 

przetwórstwem oraz czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży; 

sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje 

się za wprowadzanie do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego 

celu miejscu;  

19. „wzrost netto liczby pracowników” oznacza wzrost netto liczby pracowników w 

danym zakładzie w porównaniu ze średnią w danym okresie oraz oznacza, że 

odliczyć należy wszelką utratę miejsc pracy w tym okresie i że liczbę osób 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy 

oraz sezonowo wyraża się ułamkowymi częściami rocznych jednostek pracy; 

20. „zwykłe miejsce pobytu” oznacza miejsce, gdzie dana osoba przebywa przez co 

najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na więzi osobiste lub 

zawodowe; w przypadku osoby związanej zawodowo i prywatnie z dwoma różnymi 

miejscami, mieszkającej w dwóch lub więcej państwach członkowskich, za jej 

zwykłe miejsce pobytu przyjmuje się miejsce, z którym ma ona więź osobistą, pod 

warunkiem że regularnie tam powraca; jeżeli osoba mieszka w danym państwie 

członkowskim w celu wykonania zadania o określonym czasie trwania, za jej 

miejsce pobytu nadal uznaje się miejsce, z którym ma więź osobistą, bez względu na 

to, czy powraca tam w trakcie wykonywania tego zadania; uczęszczanie do uczelni 

wyższej lub szkoły w innym państwie członkowskim nie stanowi zmiany zwykłego 

miejsca pobytu; 

21. „regiony najbardziej oddalone” oznaczają regiony określone w art. 349 Traktatu. 

Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej (2010/718/UE) z dnia 29 października 2010 r. 

w sprawie zmiany wobec Unii Europejskiej statusu wyspy Saint-Barthélemy (Dz.U. 

L 325 z 9.12.2010, s. 4) od dnia 1 stycznia 2012 r. Saint-Barthélemy przestał być 

regionem najbardziej oddalonym. Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej 

(2012/419/UE) z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem 

Unii Europejskiej (Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131) od dnia 1 stycznia 2014 r. 

Majotta otrzymuje status regionu najbardziej oddalonego; 

22. „przetwarzanie produktów rolnych” oznacza czynności dokonywane na produkcie 

rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z 

wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do 

przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży; 

23.  „sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się 

pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem 

zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę 

czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i 

stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania 

związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za 

wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia; 

24. „regiony oddalone” oznaczają regiony najbardziej oddalone, Maltę, Cypr, wyspy 

będące częścią terytorium państwa członkowskiego oraz obszary słabo zaludnione; 
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25. „zaliczka zwrotna” oznacza pożyczkę na realizację projektu, wypłacaną w jednej lub 

kilku ratach, której warunki spłaty zależą od wyniku projektu; 

26. „pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, 

która: 

a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 24 

miesięcy; lub 

b) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 12 

miesięcy i należy do jednej z kategorii oznaczonych literami od b) do g) 

wymienionych w ramach definicji „pracownika znajdującego się w 

niekorzystnej sytuacji”;  

27. „zatrudnienie chronione” oznacza zatrudnienie w przedsiębiorstwie, w którym co 

najmniej 30 % pracowników stanowią pracownicy niepełnosprawni; 

28. „małe i średnie przedsiębiorstwa” lub „MŚP” oznaczają przedsiębiorstwa spełniające 

kryteria, o których mowa w załączniku II; 

29. „rozpoczęcie prac” oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z 

inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub 

inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od 

tego, co nastąpi najpierw, oprócz prac przygotowawczych; zakupu gruntu i prac 

przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów 

wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac; w przypadku przejęć „rozpoczęcie 

prac” stanowi moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym 

zakładem;  

30. „rzeczowe aktywa trwałe” oznaczają aktywa obejmujące grunty, budynki, zakład, 

urządzenia i wyposażenie; 

31. „obowiązki terytorialnego wykorzystania środków” oznaczają obowiązki 

wydatkowania minimalnej kwoty lub zrealizowania minimalnego poziomu 

działalności produkcyjnej na danym terytorium, nałożone na beneficjentów przez 

organ przyznający pomoc; 

32. „przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji” oznacza każde przedsiębiorstwo 

spełniające następujące warunki: 

[precyzyjne „twarde kryteria”, obecnie określone w ust. 10 Wytycznych dotyczących 

pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 

albo określone w nowych wytycznych dotyczących pomocy w celu ratowania i 

restrukturyzacji przedsiębiorstw]; 

33. „koszty wynagrodzenia” oznaczają całkowite koszty, jakie beneficjent pomocy 

faktycznie ponosi z tytułu przedmiotowego zatrudnienia, na które składają się w 

pewnym określonym przedziale czasu wynagrodzenie brutto przed opodatkowaniem, 

obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty opieki nad dziećmi i 

rodzicami; 

34. „pracownik niepełnosprawny” oznacza każdą osobę, która: 

a) jest uznana za osobę niepełnosprawną na mocy prawa krajowego; lub 

b) ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub 

sensoryczną, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im 
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pełne i skuteczne uczestnictwo w środowisku pracy na równych zasadach z 

innymi pracownikami. 

DEFINICJE DOTYCZĄCE POMOCY REGIONALNEJ  

35. „dostosowana kwota pomocy” oznacza maksymalną dopuszczalną kwotę pomocy na 

duże projekty inwestycyjne, obliczaną według następującego wzoru: 

maksymalna kwota pomocy = R × (50 + 0,50 × B + 0 × C),  

 gdzie: R to maksymalna intensywność pomocy mająca zastosowanie do danego 

obszaru, określona w zatwierdzonej mapie pomocy regionalnej i obowiązująca w 

dniu przyznania pomocy, z wyłączeniem zwiększonej intensywności pomocy dla 

MŚP; B to część kosztów kwalifikowalnych między 50 mln EUR a 100 mln EUR; C 

to część kosztów kwalifikowalnych powyżej 100 mln EUR; 

36. „obszary kwalifikujące się do pomocy operacyjnej” oznaczają region najbardziej 

oddalony, o którym mowa w art. 349 Traktatu, lub obszar słabo zaludniony, zgodnie 

z mapą pomocy regionalnej zatwierdzoną dla danego państwa członkowskiego na 

okres od 1.7.2014 do 31.12.2020; 

37. „obszary objęte pomocą” oznaczają obszary określone w zatwierdzonej mapie 

pomocy regionalnej na okres od 1.7.2014 do 31.12.2020 w zastosowaniu art. 107 ust. 

3 lit. a) i c) Traktatu; 

38. „godziwa stopa zwrotu” oznacza przewidywaną stopę zwrotu równoważną stopie 

dyskontowej skorygowanej o ryzyko, która odzwierciedla poziom ryzyka projektu na 

rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz charakter i poziom kapitału, który 

inwestorzy prywatni planują zainwestować; 

39. „inwestycja początkowa” oznacza: 

– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 

związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej 

istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie 

produktów uprzednio nie produkowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą 

procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie; lub  

– nabycie środków trwałych należących do zakładu, który został zamknięty lub 

zostałby zamknięty, gdyby nie został zakupiony, i który jest nabywany przez 

inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą, przy czym wyklucza się samo 

nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;  

40. „inwestycja początkowa na rzecz nowej działalności gospodarczej” oznacza: 

– inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 

związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności 

zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie 

jest taka sama, jak działalność prowadzona w zakładzie wcześniej bądź 

podobna to takiej działalności; 

– nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby 

zamknięty, gdyby nie został zakupiony, i który jest nabywany przez inwestora 

niezwiązanego ze sprzedawcą, pod warunkiem że nowa działalność, jaka ma 

być prowadzona z wykorzystaniem nabytych aktywów, nie jest taka sama, jak 
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działalność prowadzona w zakładzie przed nabyciem bądź podobna to takiej 

działalności; 

41. „wkład rzeczowy” oznacza wkład w postaci gruntu lub nieruchomości, gdy grunt ten 

lub nieruchomość ta stanowią część projektu na rzecz rozwoju obszarów miejskich; 

42. „zintegrowane podejście do rozwoju obszarów miejskich” oznacza strategię 

oficjalnie przedstawioną i poświadczoną przez właściwy organ samorządowy lub 

agencję sektora publicznego, opracowaną dla określonego obszaru geograficznego o 

charakterze miejskim i na określony czas zgodnie z art. 87 ust. 3 of rozporządzenia w 

sprawie wspólnych przepisów;  

43. „pomoc inwestycyjna” oznacza pomoc regionalną przyznaną na inwestycję 

początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej;  
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44. „przejazd” oznacza przewóz towarów z miejsca pochodzenia do miejsca 

przeznaczenia, obejmujący wszelkie odcinki lub etapy pośrednie w danym państwie 

członkowskim lub poza nim, dokonany przy wykorzystaniu jednego lub kilku 

środków transportu; 

45. „duży projekt inwestycyjny” oznacza inwestycję początkową, której koszty 

kwalifikowalne przekraczają 50 mln EUR, obliczane z zastosowaniem cen i kursów 

wymiany w dniu przyznania pomocy. 

46. „środki transportu” oznaczają transport kolejowy, transport drogowy towarów, 

transport wodny śródlądowy, transport morski, transport lotniczy oraz transport 

intermodalny; 

47. „miejsce przeznaczenia” oznacza miejsce, w którym towary zostają wyładowane; 

48. „miejsce pochodzenia” oznacza miejsce, w którym towary zostają załadowane do 

transportu; 

49. „regionalna pomoc operacyjna” oznacza pomoc na ograniczenie bieżących 

wydatków przedsiębiorstwa, które nie są związane z inwestycją początkową. 

Obejmuje to takie kategorie kosztów, jak koszty zatrudnienia, materiałów, 

zamówionych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji itp., 

ale z wyłączeniem kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli były one 

uwzględnione w ramach kosztów kwalifikowanych przy przyznawaniu pomocy 

inwestycyjnej; 

50. „taka sama lub podobna działalność” oznacza działalność wchodzącą w zakres tej 

samej klasy (czterocyfrowy kod numeryczny) w statystycznej klasyfikacji 

działalności gospodarczej NACE Rev. 2
3
; 

51. „program przeznaczony dla konkretnych sektorów działalności gospodarczej” 

oznacza program, który dotyczy tylko jednego lub ograniczonej liczby rodzajów 

działalności w obszarze produkcji lub usług;  

52. „obszary słabo zaludnione” oznaczają obszary uznane przez Komisję za takie w 

indywidualnych decyzjach w sprawie mapach pomocy regionalnej na okres od 

1.7.2014 do 31.12.2020 r.;  

53. „sektor hutnictwa żelaza i stali” oznacza wszystkie działania związane z produkcją 

co najmniej jednego z poniższych produktów: 

a) surówka i stopy żelaza: 

surówka do produkcji stali, surówka odlewnicza i inna surówka, surówka 

zwierciadlista oraz stal żelazowo-manganowa wysokowęglowa, bez innych 

stopów żelaza; 

b) produkty z żelaza surowe lub półprodukty, stal węglowa lub stal specjalna: 

                                                            
3 Jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i 

zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie 

określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1). Rozporządzenie zmienione 

rozporządzeniem Komisji (WE) nr 973/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. zmieniającym niektóre 

rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych, wdrażającym statystyczną 

klasyfikację działalności gospodarczej NACE Revision 2 (Dz.U. L 216 z 21.8.2007, s. 10). 
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stal ciekła odlewana lub nieodlewana we wlewki, wraz z wlewkami do kucia 

półproduktów: kęsisk kwadratowych, kęsów i kęsisk płaskich; blachówka i 

blachówka do wyrobu blachy białej; szerokie zwoje walcowane na gorąco, z 

wyjątkiem produkcji stali ciekłej do odlewów z małych i średnich odlewni; 

c) obrabiane na gorąco produkty z żelaza, stali węglowej lub stali specjalnej: 

szyny, podkłady, nakładki stykowe, podkładki pod szyny, dwuteowniki, 

kształtowniki o dużym przekroju 80 mm i więcej, kształtowniki grodzicowe, 

pręty i kształtowniki o przekroju mniejszym niż 80 mm i elementy płaskie 

mniejsze niż 150 mm, walcówka, rury o przekroju okrągłym i prostokątnym, 

taśmy i blachy walcowane na gorąco (wraz z taśmą rurową), blacha gruba 

walcowana na gorąco (powleczona lub nie), blacha cienka i gruba o grubości 3 

mm i więcej, uniwersalna blacha gruba o grubości 150 mm i więcej, z 

wyjątkiem drutu i wyrobów z drutu, prętów ciągnionych i szlifowanych lub 

polerowanych oraz odlewów żeliwnych; 

d) produkty wykończone na zimno: 

blacha biała, blacha biała matowa, blacha czarna, blacha ocynkowana, inne 

blachy powlekane, blacha walcowana na zimno, blacha elektrotechniczna i 

taśma na blachę białą, blacha gruba walcowana na zimno, w zwojach i w 

pasach; 

e) rury: 

wszystkie rury stalowe bez szwu, rury stalowe spawane o przekroju większym 

niż 406,4 mm; 

54. „sektor włókien syntetycznych” oznacza: 

a) ekstruzję/teksturyzację wszystkich głównych rodzajów włókien oraz przędzy 

na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich 

zastosowania końcowego; lub 

b) polimeryzację (w tym także polikondensację), gdy stanowi ona integralny 

element ekstruzji na poziomie wykorzystywanych urządzeń; lub 

c) każdy dodatkowy proces związany z jednoczesną instalacją zdolności 

produkcyjnych do ekstruzji/teksturyzacji przez przyszłego beneficjenta lub 

przez inne przedsiębiorstwo z grupy, do której należy beneficjent, który to 

proces, w ramach danej działalności gospodarczej, jest zintegrowany z taką 

zdolnością produkcyjną na poziomie wykorzystanych urządzeń; 

55. „turystyka” obejmuje następujące obszary działalności zgodnie z klasyfikacją NACE 

Rev. 2: 

a) NACE 55: Zakwaterowanie; 

b) NACE 56: Działalność usługowa związana z wyżywieniem; 

c) NACE 79: Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 

turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i 

działalności z nią związane; 

d) NACE 90: Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; 
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e) NACE 91: Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała 

działalność związana z kulturą; 

f) NACE 93: Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;  

56. „koszty transportu” oznaczają koszty transportu zarobkowego faktycznie zapłacone 

przez beneficjentów za przejazd, obejmujące: 

a) opłaty frachtowe, koszty przeładunku i koszty tymczasowego magazynowania 

w zakresie, w jakim koszty te odnoszą się do przejazdu; 

b) koszty ubezpieczenia zastosowane do ładunku; 

c) podatki, cła lub opłaty stosowane do ładunku i, w stosownym przypadku, do 

nośności, w miejscu pochodzenia i w miejscu przeznaczenia; 

d) koszty kontroli bezpieczeństwa i ochrony, dopłaty za zwiększone koszty 

paliwa. 

57. „transport” oznacza transport pasażerski powietrzny, morski, drogowy, kolejowy i 

wodny śródlądowy albo towarowy transport zarobkowy, a także związaną z nim 

infrastrukturę. 

58. „rodzaj towarów” oznacza towary sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem 

Komisji (WE) nr 1304/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniającym dyrektywę 

Rady 95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, rozporządzenia (WE) 

nr 91/2003 i (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu 

ustanowienia NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów 

transportowanych pewnymi środkami transportu
4
; 

59. „fundusz na rzecz rozwoju obszarów miejskich” oznacza wyspecjalizowany 

instrument inwestycyjny utworzony z myślą o inwestycjach w projekty na rzecz 

rozwoju obszarów miejskich w ramach środka pomocy na rzecz rozwoju obszarów 

miejskich. Funduszem na rzecz rozwoju obszarów miejskich zarządza zarządca 

funduszu na rzecz rozwój obszarów miejskich; 

60. „zarządca funduszu na rzecz rozwoju obszarów miejskich” oznacza profesjonalny 

podmiot zarządzający posiadający osobowość prawną, wybierający inwestycje w 

kwalifikowalne projekty na rzecz rozwoju obszarów miejskich i dokonujący tych 

inwestycji; 

61. „projekt na rzecz rozwoju obszarów miejskich” oznacza przedsięwzięcie 

inwestycyjne, które może wspierać realizację działań przewidzianych w 

zintegrowanym podejściu na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i 

przyczynić się do osiągnięcia celów w nim określonych, w tym przedsięwzięcia o 

wewnętrznej stopie zwrotu, która może być niewystarczająca, aby przyciągnąć 

finansowanie na zasadzie czysto komercyjnej. Każdy projekt na rzecz rozwoju 

obszarów miejskich może być zorganizowany jako wydzielona jednostka finansowa 

w strukturach prawnych inwestora prywatnego będącego beneficjentem lub jako 

odrębna jednostka prawna, np. spółka celowa. 

                                                            
4 Dz.U L 290 z 8.11.2007, s. 14. 
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DEFINICJE DOTYCZĄCE POMOCY DLA MŚP 

62. „alternatywna platforma obrotu” oznacza wielostronną platformę obrotu zgodnie z 

art. 4 ust. 1 pkt 15) dyrektywy 2004/39/WE, w przypadku której instrumenty 

finansowe dopuszczone do obrotu są emitowane przez przedsiębiorstwa, które w 

czasie pierwszej inwestycji są kwalifikowalnymi MŚP; 

63. „usługi doradcze w zakresie współpracy” oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia na 

rzecz wymiany wiedzy i doświadczenia oraz na rzecz poprawy współpracy; 

64. „usługi wsparcia współpracy” oznaczają udostępnienie przestrzeni biurowej, stron 

internetowych, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, 

podręczników, dokumentów roboczych i wzorów dokumentów; 

65. „podmiot, któremu powierza się wdrożenie” oznacza Europejski Bank Inwestycyjny 

i Europejski Fundusz Inwestycyjny, międzynarodową instytucję finansową, której 

udziałowcem lub akcjonariuszem jest państwo członkowskie, lub instytucję 

finansową z siedzibą w państwie członkowskim dążącą do osiągnięcia celów 

leżących w interesie publicznym pod nadzorem organu publicznego, podmiotu prawa 

publicznego lub prywatnego realizującego misję publiczną, wybraną zgodnie z 

obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi, której państwo członkowskie 

powierzyło wdrożenie środka finansowania ryzyka. Podmiot, któremu powierza się 

wdrożenie, może zostać wyznaczony bezpośrednio, jeżeli to wyznaczenie spełnia 

warunki określone w [art. 11 dyrektywy zastępującej dyrektywę 2004/18/WE
5
]; 

66. „inwestycja kapitałowa” oznacza wniesienie kapitału do przedsiębiorstwa, 

bezpośrednio lub pośrednio, w zamian za częściowe prawo własności tego 

przedsiębiorstwa, przy czym dzięki temu wniesieniu kapitału inwestor może mieć 

udział w zyskach przedsiębiorstwa; 

67. „strategia wyjścia” oznacza strategię likwidacji udziałów/akcji należących do 

instrumentu inwestycyjnego lub innego inwestora zgodnie z planem osiągnięcia jak 

najwyższego zwrotu i obejmuje: sprzedaż na rzecz inwestora branżowego, odpisy, 

spłatę udziałów/akcji/pożyczek uprzywilejowanych, sprzedaż na rzecz innego 

instrumentu inwestycyjnego lub innego inwestora, sprzedaż na rzecz instytucji 

finansowej oraz sprzedaż w drodze oferty publicznej, łącznie z pierwszą ofertą 

publiczną (IPO); 

68. „środki finansowe” oznaczają podlegającą spłacie inwestycję publiczną na rzecz 

pośrednika finansowego dla celów dokonania inwestycji w ramach środka 

finansowania ryzyka, przy czym wszystkie wpływy są zwracane inwestorowi 

publicznemu; 

69. „pośrednik finansowy” oznacza każdą instytucję finansową, bez względu na jej 

formę i strukturę własności, w tym fundusze funduszy, fundusze inwestycji private 

equity, fundusze inwestycji publicznych, banki, instytucje mikrofinansowe i 

towarzystwa gwarancyjne; 

70. „pierwsza sprzedaż komercyjna” oznacza pierwszą sprzedaż przez spółkę na rynku 

produktów lub usług poza ograniczoną sprzedażą w celu badania rynku; 

                                                            
5  Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 

budowlane, dostawy i usługi, Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114. 
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71. „inwestycja kontynuacyjna” oznacza dodatkową inwestycję w zakresie finansowania 

ryzyka dokonywaną w spółkę po jednej lub kilku wcześniejszych rundach inwestycji 

w zakresie finansowania ryzyka; 

72. „gwarancja” oznacza pisemne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za 

całość lub część nowo zawartych transakcji quasi-kapitałowych lub pożyczkowych 

osoby trzeciej, z wyłączeniem istniejących pożyczek. Dla celów art. 20 termin 

„gwarancja” obejmuje także kontrgwarancje udzielane pośrednikom finansowym; 

73. „stopa gwarancji” oznacza procent pokrycia strat na każdej transakcji w ramach 

gwarantowanego portfela; 

74. „niezależny inwestor prywatny” oznacza prywatnego inwestora, który w czasie 

pierwszej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka jest niezależny od MŚP, w 

które inwestuje, z wyłączeniem pośredników finansowych, w zakresie, w jakim 

ponoszą oni pełne ryzyko z tytułu swojej inwestycji. W momencie tworzenia nowej 

spółki inwestorów prywatnych uważa się za niezależnych od tej spółki. Inwestycje 

dokonywane przez publicznych pośredników finansowych uważa się za niezależne 

inwestycje prywatne, jeżeli państwo nie sprawuje (prawnie lub de facto) kontroli nad 

takim pośrednikiem; 

75. „przedsiębiorstwo innowacyjne” oznacza przedsiębiorstwo: 

(i) które za pomocą oceny dokonanej przez zewnętrznego eksperta, może 

wykazać, że w przewidywalnej przyszłości opracuje produkty, usługi lub 

procesy, które są nowe lub znacząco ulepszone w porównaniu z aktualną 

sytuacją w jego branży i które niosą ze sobą ryzyko niepowodzenia 

technologicznego lub przemysłowego; 

(ii) którego wydatki na działalność badawczo-rozwojową stanowią co 

najmniej 10 % jego całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej 

jednym roku z trzech lat poprzedzających przyznanie pomocy lub, w 

przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii 

finansowej, w bieżącym okresie podatkowym objętym zewnętrznym 

audytem; 
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76. „instrument pożyczkowy” oznacza umowę zobowiązującą pożyczkodawcę do 

udostępnienia pożyczkobiorcy uzgodnionej kwoty w uzgodnionym czasie, zgodnie z 

którą pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić tę kwotę w uzgodnionym okresie. 

instrumenty pożyczkowe mogą przyjąć postać pożyczek i innych instrumentów 

finansowania, w tym najmu, których główną cechą charakterystyczną jest to, że 

zapewniają pożyczkodawcy/inwestorowi minimalny dochód; Refinansowanie 

istniejących pożyczek nie stanowi pożyczki kwalifikowalnej; 

77. „osoba fizyczna” — do celów art. 19 i 21 — oznacza osobę, która nie jest 

przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu; 

78. „współpraca organizacyjna” oznacza opracowanie wspólnych strategii biznesowych 

lub struktur zarządzania, świadczenie wspólnych usług lub usług ułatwiających 

współpracę, skoordynowaną działalność taką jak badania lub wprowadzanie 

produktów do obrotu, wspieranie sieci i klastrów, poprawę dostępności i 

komunikacji, stosowanie wspólnych instrumentów na rzecz stymulowania 

przedsiębiorczości i wymiany handlowej z MŚP; 

79. „inwestycja quasi-kapitałowa” oznacza rodzaj finansowania mieszczący się między 

kapitałem własnym i długiem, charakteryzujący się większym ryzykiem niż dług 

uprzywilejowany a niższym niż kapitał podstawowy i z którego zwrot dla posiadacza 

udziałów/akcji jest przede wszystkim oparty na zyskach lub stratach 

przedsiębiorstwa docelowego i które nie jest zabezpieczone na wypadek upadłości 

tego przedsiębiorstwa. Inwestycje quasi-kapitałowe mogą mieć taką strukturę jak 

dług, niezabezpieczony i podporządkowany, w tym dług typu mezzanine, a w 

niektórych przypadkach mogą być wymienialne na kapitał własny, lub jak kapitał 

własny uprzywilejowany; 

80. „refinansowanie” oznacza zakup istniejących udziałów/akcji spółki od 

wcześniejszego inwestora lub udziałowca/akcjonariusza; 

81. „inwestycja w zakresie finansowania ryzyka” oznacza inwestycje kapitałowe i quasi-

kapitałowe, pożyczki, w tym najem, gwarancje, lub kombinację tych rozwiązań na 

rzecz kwalifikowalnych przedsiębiorstw dla celów dokonania nowych inwestycji; 

82. „całkowite finansowanie” oznacza jedną lub więcej inwestycji w zakresie 

finansowania ryzyka w kwalifikowalne MŚP, w tym inwestycje kontynuacyjne 

objęte art. 21 ust. 6 niniejszego rozporządzenia; 

83. „nienotowane SME” oznacza MŚP, które nie jest notowane na giełdzie papierów 

wartościowych; dla celów niniejszego rozporządzenia MŚP notowane na 

alternatywnej platformie obrotu specjalizującej się w MŚP uważa się za 

nienotowane. 

DEFINICJE DOTYCZĄCE POMOCY NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ, ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ 

84. „warunki pełnej konkurencji” (ang. arm's-length) oznaczają, że warunki transakcji 

między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, jakie określiłyby 

niezależne przedsiębiorstwa, i nie zawierają jakiegokolwiek elementu porozumienia. 

Uważa się, że zasada pełnej konkurencji jest respektowana w przypadku stworzenia 

dla transakcji otwartej, przejrzystej i bezwarunkowej procedury przetargowej; 
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85. „skuteczna współpraca” oznacza współpracę w celu wymiany wiedzy lub 

technologii, lub służącą osiągnięciu wspólnego celu w oparciu o podział pracy, gdy 

strony wspólnie określają zakres projektu będącego przedmiotem współpracy oraz 

dzielą ryzyko i wyniki tej współpracy. Podwykonawstwa nie uważa się za efektywną 

współpracę; 

86. „eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie 

i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, 

technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu 

opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one 

także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, 

planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.  

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, 

demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych 

lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model 

warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze 

udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt 

zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i 

projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w 

przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem 

końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt 

kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.  

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian 

wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów 

wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają 

charakter ulepszeń; 

87. „studium wykonalności” oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma 

wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego 

mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, 

jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia; 

88. „badania podstawowe” oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne 

podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach 

zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie 

komercyjne; 

89. „wysoko wykwalifikowany personel” oznacza personel posiadający wyższe 

wykształcenie i co najmniej pięcioletnie odpowiednie doświadczenie zawodowe, do 

którego zaliczają się także studia doktoranckie; 

90. „badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające 

na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych 

produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do 

istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów 

składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w 

środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące 

systemy, a także małych linii pilotażowych w celu testowania i walidacji wydajności 

metody produkcyjnej, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza 

uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; 
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91. „usługi doradcze w zakresie innowacji” oznaczają doradztwo, pomoc i szkolenia w 

zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych 

oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone; 

92. „klastry innowacyjne” oznaczają struktury lub zorganizowane grupy niezależnych 

przedsiębiorstw (takich jak nowe przedsiębiorstwa innowacyjne, małe, średnie i duże 

przedsiębiorstwa, a także organizacje badawcze zajmujące się rozpowszechnianiem 

wiedzy, organizacje niedochodowe i inne powiązane podmioty gospodarcze) mające 

na celu stymulowanie działalności innowacyjnej przez promowanie współdzielenia 

zaplecza oraz wymiany informacji i wiedzy fachowej oraz poprzez skuteczne 

przyczynianie się do transferu wiedzy, tworzenia sieci powiązań oraz 

rozpowszechniania informacji i współpracy wśród przedsiębiorstw i innych 

organizacji wchodzących w skład danego klastra; 

93. „usługi wsparcia innowacji” oznaczają udostępnienie przestrzeni biurowej, banków 

danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów oraz znakowanie, 

testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych 

produktów, procesów lub usług; 

94. „innowacja organizacyjna” oznacza wdrożenie nowej metody organizacyjnej w 

praktykach prowadzenia działalności w danym przedsiębiorstwie, organizacji pracy 

lub relacjach z podmiotami zewnętrznymi; definicja ta nie obejmuje natomiast: 

zmian w praktykach prowadzenia działalności, organizacji pracy lub w relacjach z 

podmiotami zewnętrznymi, które opierają się na metodach organizacyjnych już 

stosowanych przez przedsiębiorstwo, zmian w zakresie strategii zarządzania, 

połączeń i przejęć, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego odtworzenia 

lub podwyższenia majątku, zmian wynikających wyłącznie ze zmian cen czynników 

produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, dostosowania do potrzeb rynku 

lokalnego, regularnych zmian sezonowych lub innych zmian cyklicznych, obrotu 

nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami; 

95. „koszty personelu” oznaczają koszty związane z zatrudnieniem pracowników 

badawczych, pracowników technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych 

pracujących przy danym projekcie badawczym lub działaniu; 

96. „innowacja w obrębie procesu” oznacza wdrożenie nowej lub znacznie 

udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług (w tym znacznej 

zmiany w obrębie technik, sprzętu lub oprogramowania); definicja ta nie obejmuje 

natomiast: niewielkich zmian lub ulepszeń, zwiększenia mocy produkcyjnych lub 

usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo 

podobnych do obecnie stosowanych, zaprzestania stosowania danego procesu, 

prostego odtworzenia lub podwyższenia majątku, zmian wynikających jedynie ze 

zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, 

dostosowania do potrzeb rynku lokalnego, regularnych zmian sezonowych i innych 

zmian cyklicznych, obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami; 

97. „organizacja prowadząca badania i szerząca wiedzę” oznacza podmiot (taki jak 

uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, 

pośrednik w zakresie innowacji, wirtualny lub fizyczny podmiot prowadzący 

współpracę w dziedzinie badań) niezależnie od jego statusu prawnego 

(ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu 

finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań 

podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub 
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rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, 

publikację lub transfer wiedzy. Jeżeli taki podmiot prowadzi także działalność 

gospodarczą, finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością 

gospodarczą należy uwzględniać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać 

wpływ na taki podmiot w roli, na przykład, jego udziałowców/akcjonariuszy czy 

członków nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego tego 

podmiotu ani do wyników prowadzonych przez niego badań; 

98. „infrastruktura badawcza” oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które 

są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w 

swoich dziedzinach; definicja ta obejmuje podstawowe wyposażenie naukowe lub 

zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy takie jak zbiory, archiwa lub 

uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę prorozwojową opartą na 

technologiach informacyjno-komunikacyjnych taką jak sieć „Grid”, infrastrukturę 

komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności; oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do prowadzenia badań naukowych. Infrastruktury badawcze tego typu 

mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć 

zasobów)
6
; 

99. „oddelegowanie” oznacza tymczasowe zatrudnienie personelu przez beneficjenta na 

pewien czas, po którym osoby zatrudnione mają prawo wrócić do swego 

poprzedniego pracodawcy. 

DEFINICJE DOTYCZĄCE POMOCY NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

100. „biopaliwo” oznacza ciekłe lub gazowe paliwo do transportu, produkowane z 

biomasy; 

101. „biomasa” oznacza ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów i 

pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i 

zwierzęcego), leśnej i branż powiązanych, a także ulegającą biodegradacji część 

odpadów przemysłowych i komunalnych; 

102. „kogeneracja” lub skojarzona gospodarka energetyczna oznacza równoczesne 

wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego 

samego procesu; 

103. „zanieczyszczony teren” oznacza teren, na którym stwierdzono spowodowaną przez 

człowieka obecność substancji niebezpiecznych w takim stężeniu, że stanowi ono 

poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska, biorąc pod uwagę obecne i 

zatwierdzone przyszłe przeznaczenie terenu (w tym grunty leśne). Szkody w 

środowisku, o których mowa, obejmują pogorszenie jakości gleby lub też wód 

powierzchniowych lub gruntowych; 

104. „mechanizm współpracy” oznacza mechanizm, który spełnia warunki art. 6, 7 lub 8 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2009/28 w sprawie promowania 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych
7
; 

                                                            
6 Zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie 

wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC), 

Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s.1. 
7 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16. 
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105. „ochrona środowiska” oznacza każde działanie zmierzające do naprawienia 

wyrządzonej szkody lub zapobiegające wyrządzeniu szkody fizycznemu otoczeniu 

lub zasobom naturalnym poprzez działalność beneficjenta, działanie zmierzające do 

zmniejszenia ryzyka wystąpienia takiej szkody bądź zachęcające do bardziej 

efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym oszczędzania energii i 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

106. „fundusz na rzecz efektywności energetycznej” oznacza wyspecjalizowany 

instrument inwestycyjny utworzony w celu dokonywania inwestycji w środki na 

rzecz efektywności energetycznej, które służą poprawie efektywność energetycznej 

budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Funduszem na rzecz efektywności 

energetycznej zarządza zarządca funduszu na rzecz efektywności energetycznej. 

107. „zarządca funduszu na rzecz efektywności energetycznej” oznacza profesjonalny 

podmiot zarządzający posiadający osobowość prawną, wybierający inwestycje w 

kwalifikowalne projekty na rzecz efektywności energetycznej i dokonujący tych 

inwestycji; 

108. „projekt na rzecz efektywności energetycznej” oznacza projekt inwestycyjny, który 

zwiększa efektywność energetyczną budynku;  

109. „oszczędność energii” oznacza ilość zaoszczędzonej energii ustaloną w drodze 

pomiaru lub oszacowania zużycia przed wdrożeniem środka mającego na celu 

poprawę efektywności energetycznej i po jego wdrożeniu, z jednoczesnym 

zapewnieniem normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie 

energii;  

110. „efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy” oznacza system, który 

spełnia kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego zdefiniowane 

w art. 2 ust. 41 i 42 dyrektywy 2012/27/UE
8
; 

111. „energia z odnawialnych źródeł energii” oznacza energię produkowaną przez 

zakłady wykorzystujące wyłącznie odnawialne źródła energii, jak również pewną 

cześć energii, wyrażoną jako wartość opałowa, wytwarzanej z odnawialnych źródeł 

energii w elektrowniach hybrydowych wykorzystujących także konwencjonalne 

źródła energii; definicja ta obejmuje odnawialną energię elektryczną 

wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych, nie 

obejmuje natomiast energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach szczytowo-

pompowych; 

112. „podatek na ochronę środowiska” oznacza podatek, w którego przypadku szczególna 

podstawa opodatkowania ma wyraźnie negatywny wpływ na środowisko lub który 

służy opodatkowaniu niektórych działań, towarów lub usług w celu włączenia w ich 

cenę kosztów ochrony środowiska lub w celu zachęcenia producentów i 

konsumentów do działań mających korzystny wpływ na środowisko; 

113. „gwarantowana premia” oznacza premię dopłacaną do ceny rynkowej, co umożliwia 

objęcie producentów energii ze źródeł odnawialnych systemem cen rynkowych; 

114. „podmiot odpowiedzialny za bilansowanie” (POB) oznacza uczestnika rynku lub 

wybranego przez niego przedstawiciela, odpowiedzialnego za niezbilansowania; 

                                                            
8  Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1. 
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115. „obowiązki związane z bilansowaniem” oznaczają odpowiedzialność za odchylenia 

pomiędzy wytwarzaniem, zużyciem i transakcjami rynkowymi (we wszystkich 

przedziałach czasu – transakcje rynkowe obejmują sprzedaż i zakup na 

zorganizowanych rynkach lub między POB) POB w danym okresie rozliczeniowym 

niezbilansowania; 

116. „standardowe obowiązki związane z bilansowaniem” oznaczają obowiązki związane 

z bilansowaniem, niedyskryminujące żadnej technologii, z których żaden wytwórca 

nie jest zwolniony; 

117. „niezbilansowania” oznaczają odchylenia pomiędzy wytwarzaniem, zużyciem i 

transakcjami rynkowymi (we wszystkich przedziałach czasu – transakcje rynkowe 

obejmują sprzedaż i zakup na zorganizowanych rynkach lub między POB); 

118. „łączne uśrednione koszty wytworzenia energii” to obliczenie kosztu wytworzenia 

energii elektrycznej w punkcie przyłączenia do obciążenia lub sieci elektrycznej. 

Obejmują one kapitał założycielski, stopę dyskontową, a także koszty ciągłości 

działania, paliwa i utrzymania; 

119. „wysokosprawna kogeneracja” oznacza kogenerację, która spełnia wymogi definicji 

wysokosprawnej kogeneracji zawartej w art. 2 ust. 34 dyrektywy 2012/27/UE
9
; 

120. „zasada »zanieczyszczający płaci«” oznacza, że koszty działań mających na celu 

likwidację zanieczyszczeń powinien ponosić zanieczyszczający, chyba że nie można 

zidentyfikować podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenia lub nie można go 

pociągnąć do odpowiedzialności na podstawie prawa unijnego lub krajowego lub nie 

można go nakłonić do poniesienia kosztów rekultywacji. Zanieczyszczenia w tym 

kontekście oznaczają szkodę wyrządzoną przez zanieczyszczającego fizycznemu 

otoczeniu lub zasobom naturalnym w wyniku bezpośredniego lub pośredniego 

szkodzenia środowisku lub w wyniku stworzenia warunków prowadzących do takiej 

szkody
10

; 

121. „odnawialne źródła energii” oznaczają następujące odnawialne niekopalne źródła 

energii: energię wiatru, energię słoneczną, aerotermalną, geotermalną, 

hydrotermalną, energię mórz i oceanów, energię wytwarzaną przez elektrownie 

wodne, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu ze składowisk odpadów, gazu z 

oczyszczalni ścieków i biogazu; 

122. „biopaliwo proekologiczne” oznacza biopaliwo spełniające kryteria 

zrównoważonego rozwoju określone w art. 17 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych
11

; 

123. „normy unijne” oznaczają: 

a) obowiązkowe normy unijne określające poziom, jaki poszczególne 

przedsiębiorstwa powinny osiągnąć w zakresie ochrony środowiska; lub 

b) zobowiązanie na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE
12

 dotyczące korzystania z najlepszych dostępnych technik zgodnie 

                                                            
9  Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1. 
10 Zalecenie Rady z dnia 3 marca 1975 r. w sprawie alokacji kosztów i działań władz publicznych w 

zakresie ochrony środowiska (Dz.U. L 194 z 25.7.1975, s. 1). 
11 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16. 
12 Dz. U. L 24 z 29.1.2008, s. 8. 
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z najnowszymi informacjami na ten temat udostępnionymi publicznie przez 

Komisję zgodnie z art. 13 ust. 6 tej dyrektywy; 

(2) „minimalny unijny poziom opodatkowania” oznacza minimalny poziom 

opodatkowania przewidziany w prawodawstwie unijnym; w przypadku produktów 

energetycznych i energii elektrycznej minimalny unijny poziom opodatkowania 

oznacza minimalny poziom opodatkowania przewidziany w załączniku I do 

dyrektywy 2003/96/WE
13

. 

DEFINICJE DOTYCZĄCE POMOCY NA INFRASTRUKTURĘ SZEROKOPASMOWĄ 

124. „podstawowe sieci szerokopasmowe” oznaczają sieci o podstawowych funkcjach, 

oparte na platformach technologicznych takich jak asymetryczne cyfrowe łącza 

abonenckie (do standardu sieci ADSL2+), niezaawansowane sieci kablowe (np. w 

standardzie DOCSIS 2.0), sieci ruchome trzeciej generacji (UMTS) oraz systemy 

satelitarne. 

125. „roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związane z infrastrukturą 

szerokopasmową” oznaczają roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, które są 

konieczne do budowy sieci szerokopasmowej, jak np. rozkopanie drogi w celu 

umożliwienia położenia kanałów (do okablowania łącz szerokopasmowych); 

126. „kanały” oznaczają podziemne rury lub kanały kablowe, przez które biegną 

(światłowodowe, miedziane lub koncentryczne) przewody sieci szerokopasmowej;  

127. „fizyczne uwolnienie pętli” umożliwia dostęp do linii dostępowej odbiorcy 

końcowego i pozwala systemom transmisji konkurentów na bezpośrednią transmisję 

za pomocą tej linii;  

128. „pasywna infrastruktura szerokopasmowa” oznacza sieć szerokopasmową bez 

żadnego aktywnego elementu. Zazwyczaj obejmuje ona infrastrukturę techniczną, 

kanały, światłowody ciemne oraz szafki uliczne; 

129. „sieci dostępu nowej generacji (sieci NGA)” oznaczają zaawansowane sieci, które co 

najmniej: a) dostarczają w sposób niezawodny usługi o bardzo dużej szybkości 

przypadającej na abonenta za pośrednictwem światłowodowego łącza dosyłowego 

(lub z wykorzystaniem równoważnej technologii), które znajduje się na tyle blisko 

lokalu użytkownika, aby gwarantować rzeczywistą bardzo wysoką szybkość 

transmisji; b) umożliwiają świadczenie szeregu zaawansowanych usług cyfrowych, 

w tym usług konwergentnych opartych wyłącznie na protokole IP, oraz c) 

zapewniają znacznie wyższe szybkości wysyłania (w porównaniu z podstawowymi 

sieciami szerokopasmowymi). Na obecnym etapie rozwoju rynku i technologii sieci 

NGA to: a) światłowodowe sieci dostępowe (FTTx), b) zaawansowane 

unowocześnione sieci kablowe oraz c) niektóre zaawansowane bezprzewodowe sieci 

dostępowe zapewniające w sposób niezawodny wysokie szybkości przypadające na 

abonenta. 

130. „dostęp hurtowy” oznacza dostęp, który umożliwia operatorowi korzystanie z 

zaplecza innego operatora. Najszerszy możliwy dostęp, jaki można zaoferować w 

danej sieci na obecnym etapie rozwoju technologii, obejmuje co najmniej 

następujące produkty związane z dostępem: dla sieci FTTH/FTTB: dostęp do 

                                                            
13 Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51. 
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kanałów, światłowodów ciemnych, pełen dostęp do pętli lokalnej oraz dostęp do 

strumienia bitów; dla sieci kablowych: dostęp do kanałów i dostęp do strumienia 

bitów; dla sieci FTTC: dostęp do kanałów, uwolnienie podpętli oraz dostęp do 

strumienia bitów; dla pasywnej infrastruktury sieci: dostęp do kanałów, 

światłowodów ciemnych lub pełen dostęp do pętli lokalnej; dla sieci 

szerokopasmowych opartych na ASDL: pełen dostęp do pętli lokalnej, dostęp do 

strumienia bitów; dla sieci ruchomych lub bezprzewodowych: strumień bitów, 

wspólne korzystanie z masztów fizycznych oraz z dostęp do sieci dosyłowych; dla 

platform satelitarnych: dostęp do strumienia bitów. 
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