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Załącznik I – Zasięg pomocy regionalnej w latach 2022–2027 w podziale na państwa 

członkowskie  

Belgia Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca
1
 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa
2
 

Obszary „a” BE34 Prov. Luxembourg 

(BE) 

73,00 2,50 % 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 23,33 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 25,83 % 

 

Bułgaria Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” BG31 

Северозападен/Severozapaden 

31,67 10,66 % 

 BG32 Северен 

централен/Severen tsentralen 

34,33 11,24 % 

 BG33 

Североизточен/Severoiztochen 

40,33 13,26 % 

 BG34 

Югоизточен/Yugoiztochen 

43,00 14,74 % 

 BG42 Южен 

централен/Yuzhen tsentralen 

35,00 20,13 % 

Wstępnie określone obszary 

„c” (byłe obszary „a”) 

BG41 

Югозападен/Yugozapaden 

81,33 29,97 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 100,00 % 

    

 

Republika Czeska Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

                                                 
1
 Mierzone w PPS, średnia za okres trzech lat 2016–2018 (UE-27 = 100) (aktualizacji dokonano w dniu 23 

marca 2020 r.). 
2
 Na podstawie danych Eurostatu dotyczących ludności za 2018 r. 



 

PL 2  PL 

danego 

państwa 

Obszary „a” CZ04 Severozápad 63,67 10,50 % 

 CZ05 Severovýchod 75,00 14,22 % 

 CZ07 Střední Morava 73,33 11,43 % 

 CZ08 Moravskoslezsko 74,33 11,33 % 

Wstępnie określone obszary „c” 

(byłe obszary „a”) 

CZ02 Střední Čechy 82,67 12,81 % 

 CZ03 Jihozápad 78,00 11,52 % 

 CZ06 Jihovýchod 82,67 15,94 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 87,76 % 

 

Dania Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 7,50 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 7,50 % 

 

Niemcy Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 18,10 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 18,10 % 

 

Estonia Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Wstępnie określone obszary „c” 

(byłe obszary „a”) 

EE00 Eesti 79,33 100,00 % 
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Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 100,00 % 

 

Irlandia Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 35,90 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 35,90 % 

 

Grecja Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio 

Aigaio 

49,00 2,01 % 

 EL42 Νότιο Αιγαίο/Notio 

Aigaio 

73,67 3,19 % 

EL43 Κρήτη/Kriti 58,33 5,91 % 

EL51 Aνατολική 

Μακεδονία, 

Θράκη/Anatoliki 

Makedonia, Thraki 

47,67 5,59 % 

EL52 Κεντρική Μακεδονία / 

Kentriki Makedonia 
53,67 17,47 % 

 EL53 Δυτική Μακεδονία / 

Dytiki Makedonia 

59,67 2,50 % 

 EL54 Ήπειρος / Ipeiros 48,67 3,11 % 

 EL61 Θεσσαλία/Thessalia 52,67 6,71 % 

 EL62 Ιόνια Νησιά/Ionia 

Nisia 

63,33 1,90 % 

 EL63 Δυτική Ελλάδα / 

Dytiki Elláda  

[EL643 

Ευρυτανία/Evrytania – 

obszar słabo zaludniony] 

50,33 6,12 % 

 EL64 Στερεά Ελλάδα / 62,33 5,18 % 
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Sterea Elláda 

 EL65 Πελοπόννησος / 

Peloponnisos  

56,67 5,36 % 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 17,28 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

  82,34 % 

 

Hiszpania Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” ES42 Castilla-La Mancha 

[ES423 Cuenca – obszar 

słabo zaludniony] 

72,33 4,35 % 

 ES43 Extremadura 66,67 2,28 % 

 ES61 Andalucía 68,33 17,99 % 

 ES63 Ciudad de Ceuta 72,67 0,18 % 

 ES64 Ciudad de Melilla 67,00 0,18 % 

 ES70 Canarias 75,00 4,68 % 

Wstępnie określone obszary „c” 

(byłe obszary „a”) 

ES62 Región de Murcia 76,67 3,17 % 

Wstępnie określone obszary „c” 

(obszary słabo zaludnione) 

ES242 Teruel — 0,29 % 

ES417 Soria — 0,19 % 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 32,99 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 66,29 % 

 

Francja Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” FRY1 Guadeloupe 73,00 0,63 % 

FRY2 Martinique 77,00 0,55 % 

FRY3 Guyane 50,33 0,42 % 

FRY4 La Réunion 70,00 1,28 % 



 

PL 5  PL 

FRY5 Mayotte 32,67: 0,40 %: 

Saint-Martin
*
 : : 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 28,68 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 31,95 % 

*
 Saint-Martin jest regionem najbardziej oddalonym, ale nie zostało uwzględnione w nomenklaturze NUTS na 

2021 r. Aby obliczyć maksymalną mającą zastosowanie intensywność pomocy, Francja może wykorzystać dane 

przekazane przez jej krajowy urząd statystyczny lub inne uznane źródła. 

 

Chorwacja Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” HR02 Panonska Hrvatska 41,58 27,02 % 

 HR03 Jadranska 

Hrvatska 

[HR032 Ličko-senjska 

županija – obszar słabo 

zaludniony] 

60,33 33,48 % 

 HR06 Sjeverna Hrvatska 48,43 20,04 % 

Wstępnie określone obszary „c” 

(byłe obszary „a”) 

HR05 Grad Zagreb 109,24 19,46 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 100,00 % 

 

Włochy Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” ITF2 Molise 69,33 0,51 % 

 ITF3 Campania 62,67 9,62 % 

 
ITF4 Puglia 63,33 6,68 % 

 
ITF5 Basilicata 74,67 0,94 % 

 
ITF6 Calabria 57,33 3,23 % 

 
ITG1 Sicilia 59,67 8,30 % 

 ITG2 Sardegna 70,33 2,72 % 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 9,99 % 
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Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 41,99 % 

 

Cypr Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 49,46 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 49,46 % 

 

Łotwa Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” LV00 Latvija 

[LV008 Vidzeme – 

obszar słabo zaludniony] 

67,00 100,00 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 100,00 % 

 

Litwa Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” LT02 Vidurio ir vakarų 

Lietuvos regionas  

65,00 71,16 % 

Wstępnie określone obszary „c” 

(byłe obszary „a”) 

LT01 Sostinės regionas 113,67 28,84 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 100,00 % 

 

Luksemburg Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 
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Nieokreślone z góry obszary „c” — — 7,50 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 7,50 % 

 

Węgry Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” HU12 Pest 55,00 13,00 % 

 HU21 Közép-Dunántúl 65,33 10,81 % 

 
HU22 Nyugat-Dunántúl 72,67 10,10 % 

 
HU23 Dél-Dunántúl 47,33 9,03 % 

 

HU31 Észak-

Magyarország 

47,67 11,57 % 

 
HU32 Észak-Alföld 44,33 14,89 % 

 
HU33 Dél-Alföld 50,00 12,69 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 82,09 % 

 

Malta Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 70,00 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 70,00 % 

 

Niderlandy Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 8,98 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 8,98 % 
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Austria Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 22,42 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 22,42 % 

 

Polska Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” PL21 Małopolskie 63,67 8,84 % 

 
PL22 Śląskie 72,33 11,82 % 

 

PL42 

Zachodniopomorskie 

58,33 4,43 % 

 
PL43 Lubuskie 58,00 2,64 % 

 
PL52 Opolskie 55,33 2,57 % 

 

PL61 Kujawsko-

Pomorskie 

56,33 5,41 % 

 

PL62 Warmińsko-

Mazurskie 

49,00 3,73 % 

 
PL63 Pomorskie 67,67 6,06 % 

 
PL71 Łódzkie 65,00 6,43 % 

 
PL72 Świętokrzyskie 50,00 3,24 % 

 
PL81 Lubelski 47,67 5,52 % 

 
PL82 Podkarpackie 49,33 5,54 % 

 
PL84 Podlaskie 49,67 3,08 % 

 
PL92 Mazowiecki regionalny 59,33 6,12 % 

Wstępnie określone obszary „c” 

(byłe obszary „a”) 

PL41 Wielkopolskie 75,67 9,09 % 

 PL51 Dolnośląskie 77,00 7,55 % 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 0,82 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 92,90 % 
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Portugalia Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” PT11 Norte 65,67 34,76 % 

PT16 Centro (PT) 67,33 21,63 % 

PT18 Alentejo 72,67 6,89 % 

PT20 Região Autónoma 

dos Açores 

69,00 2,37 % 

PT30 Região Autónoma 

da Madeira 

76,00 2,47 % 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 2,11 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 70,23 % 

 

 

Słowenia Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” SI03 Vzhodna Slovenija 70,67 52,71 % 

Rumunia Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” RO11 Nord-Vest 58,33 13,13 % 

RO12 Centru 60,00 11,93 % 

RO21 Nord-Est 39,67 16,48 % 

RO22 Sud-Est 52,67 12,37 % 

RO31 Sud – Muntenia 49,33 15,14 % 

RO41 Sud-Vest Oltenia 46,67 9,96 % 

RO42 Vest 66,00 9,15 % 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 1,19 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 89,34 % 
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Nieokreślone z góry obszary „c” — — 17,29 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 70,00 % 

 

Słowacja Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Obszary „a” SK02 Západné 

Slovensko 

66,67 33,55 % 

SK03 Stredné Slovensko 58,00 24,60 % 

SK04 Východné 

Slovensko 

52,00 29,82 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 87,97 % 

 

Finlandia Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 

państwa 

Wstępnie określone obszary „c” 

(obszary słabo zaludnione) 

FI1D1 Etelä-Savo — 2,67 % 

FI1D2 Pohjois-Savo — 4,46 % 

FI1D3 Pohjois-Karjala — 2,95 % 

FI1D5 Keski-Pohjanmaa — 1,24 % 

FI1D7 Lappi — 3,24 % 

FI1D8 Kainuu — 1,34 % 

FI1D9 Pohjois-

Pohjanmaa 

— 7,43 % 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 3,52 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 26,86 % 

 

Szwecja Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział w 

liczbie 

ludności 

danego 
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państwa 

Wstępnie określone obszary „c” 

(obszary słabo zaludnione) 

SE312 Dalarnas län — 2,81 % 

SE321 Västernorrlands 

län 

— 2,42 % 

SE322 Jämtlands län — 1,27 % 

SE331 Västerbottens län — 2,63 % 

SE332 Norrbottens län — 2,48 % 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 9,98 % 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 21,60 % 
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Załącznik II – Odsetek ludności objętej pomocą regionalną w Irlandii Północnej 

Irlandia Północna* Regiony NUTS PKB na 

mieszkańca 

Udział 

procentowy w 

liczbie 

ludności
3
 

Nieokreślone z góry obszary „c” — — 100,00% 

Całkowity odsetek ludności w 

latach 2022–2027 

— — 100,00 % 

 

* Niniejsze wytyczne dotyczą również Irlandii Północnej zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

Protokole w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej załączonym do umowy o wystąpieniu 

(Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 

Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7). 

 

  

                                                 
3
 Zważywszy na strukturalne skutki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, Irlandia 

Północna powinna na zasadzie wyjątku utrzymać swój dotychczasowy odsetek (100 %), co pozwoli 

zapewnić ciągłość w mapie pomocy regionalnej Irlandii Północnej.  
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Załącznik III – Metoda przydzielania wśród państw członkowskich odsetka ludności na 

nieokreślonych z góry obszarach „c” 

Komisja obliczy odsetek ludności na nieokreślonych z góry obszarach „c” dla każdego 

państwa członkowskiego, stosując następującą metodę:  

1) Komisja określi wszelkie regiony NUTS 3 w państwach członkowskich, które nie są 

położone na żadnym z następujących obszarów: 

– kwalifikujących się obszarach „a” określonych w załączniku I,  

– byłych obszarach „a” określonych w załączniku I, 

– obszarach słabo zaludnionych określonych w załączniku I. 

2) W ramach regionów NUTS 3 określonych w etapie 1 Komisja określa te, w których:  

– PKB na jednego mieszkańca
4
 jest równe krajowemu progowi PKB 

stosowanemu do określenia różnic
5
 lub od niego niższe, lub 

– stopa bezrobocia
6
 jest równa progowi krajowego bezrobocia stosowanemu do 

określenia różnic
7
 lub od niego wyższa bądź wynosi co najmniej 150 % 

średniej krajowej, lub 

– PKB na mieszkańca wynosi 90 % średniej dla UE-27 lub mniej, lub 

– stopa bezrobocia wynosi co najmniej 125 % średniej dla UE-27.  

3) Przyznany państwu członkowskiemu i przydział odsetka ludności na nieokreślonych 

z góry obszarach „c” (Ai) oblicza się za pomocą następującego wzoru (wyrażony 

jako odsetek liczby ludności UE-27): 

Ai = pi / P × 100 

gdzie:  

pi oznacza liczbę ludności
8
 regionów NUTS 3 w państwie członkowskim i 

określonych na etapie 2. 

P oznacza łączną liczbę ludności regionów NUTS 3 w UE-27 określonych na etapie 

2. 

  

                                                 
4
 Wszystkie dane dotyczące PKB na jednego mieszkańca, o których mowa w tym załączniku, opierają się na 

średniej z ostatnich trzech lat, za które dostępne są dane Eurostatu, tj. z lat 2016–2018.  
5
 Krajowy próg PKB na mieszkańca stosowany do określenia różnicy dla państwa członkowskiego i (TGi) 

oblicza się zgodnie z następującym wzorem (wyrażony jako odsetek krajowego PKB na mieszkańca):  

 (TG)i = 85 × ((1 + 100 / gi) / 2) 

 gdzie: gi oznacza PKB na mieszkańca państwa członkowskiego i, wyrażony jako odsetek średniej dla UE-

27.  
6
 Wszystkie dane dotyczące stopy bezrobocia, o których mowa w tym załączniku, opierają się na średniej z 

ostatnich trzech lat, za które dostępne są dane Eurostatu, tj. z lat 2017–2019. Dane te nie zawierają jednak 

informacji na poziomie NUTS 3, w związku z czym wykorzystuje się dane dotyczące bezrobocia dla 

regionu NUTS 2, w którym mieszczą się dane regiony NUTS 3.  
7
 Krajowy próg stopy bezrobocia stosowany do określenia różnicy dla państwa członkowskiego i (TUi) 

oblicza się zgodnie z następującym wzorem (wyrażony jako odsetek krajowej stopy bezrobocia):  

 (TU)i = 115 × ((1 + 100 / ui) / 2) 

 gdzie: ui oznacza krajową stopę bezrobocia państwa członkowskiego i, wyrażoną jako odsetek średniej dla 

UE-27.  
8
 Dane dotyczące ludności dla regionów NUTS 3 oblicza się na podstawie danych dotyczących ludności 

użytych przez Eurostat do obliczenia regionalnego PKB na jednego mieszkańca na 2018 r. 
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Załącznik IV – Metoda określania objętych pomocą obszarów objęte pomocą, na 

których ubywa ludności, o których mowa w sekcji 7.4.5 

 

Zgodnie z pkt 188 państwa członkowskie mogą określić obszary, na których ubywa ludności, 

w następujący sposób:  

 

– państwa członkowskie muszą określić obszary objęte pomocą na poziomie 

NUTS 3 zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu; 

– należy wykorzystać dane Eurostatu dotyczące gęstości zaludnienia za lata 

2009–2018 na podstawie najnowszej dostępnej klasyfikacji NUTS; 

– państwa członkowskie muszą wykazać ubytek ludności powyżej 10 % w latach 

2009–2018; 

– w przypadku gdy klasyfikacja NUTS zmieniła się w ciągu ostatnich 10 lat, 

państwa członkowskie muszą wykorzystać dane dotyczące gęstości zaludnienia 

za najdłuższy dostępny okres.  

 

Państwa członkowskie muszą uwzględnić obszary określone w ten sposób przy dokonywaniu 

zgłoszenia na podstawie pkt 189. 
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Załącznik V – Informacje, które należy przekazać, przy zgłaszaniu mapy pomocy 

regionalnej 

1) W stosownych przypadkach państwa członkowskie muszą przekazać informacje dla 

wszystkich poniższych kategorii proponowanych do wyznaczenia: 

– obszary „a”; 

– byłe obszary „a”, 

– obszary słabo zaludnione,  

– obszary bardzo słabo zaludnione; 

– terytoria wybrane do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji, o których mowa w sekcji 7.4.4; 

– obszary objęte pomocą, na których ubywa ludności, o których mowa w sekcji 

7.4.5; 

– nieokreślone z góry obszary „c” wyznaczone w oparciu o kryterium 1, 

– nieokreślone z góry obszary „c” wyznaczone w oparciu o kryterium 2, 

– nieokreślone z góry obszary „c” wyznaczone w oparciu o kryterium 3, 

– nieokreślone z góry obszary „c” wyznaczone w oparciu o kryterium 4, 

– nieokreślone z góry obszary „c” wyznaczone w oparciu o kryterium 5, 

2) W ramach wszystkich kategorii państwa członkowskie muszą podać następujące 

informacje dla każdego zaproponowanego obszaru:  

– określenie obszaru (przy wykorzystaniu kodu regionu NUTS 2 lub NUTS 3, 

kodu LAU obszarów, które tworzą obszar przyległy, lub innego oficjalnego 

określenia danych jednostek administracyjnych),  

– proponowaną intensywność pomocy na tym obszarze na lata 2022–2027 lub, w 

przypadku byłych obszarów „a”, na lata 2022–2024 oraz 2025–2027 

(wskazując, w stosownych przypadkach, wszelkie zwiększenie intensywności 

pomocy zgodnie z pkt 180, 181, 183 lub 184, 185 i 186); 

– całkowitą liczbę mieszkańców na danym obszarze zgodnie z pkt 177. 

3) Aby wyznaczyć obszary słabo zaludnione i obszary bardzo słabo zaludnione, 

państwa członkowskie muszą przedstawić wystarczające dowody na to, że spełniono 

odpowiednie warunki określone w pkt 169. 

4) W przypadku nieokreślonych z góry obszarów wyznaczonych w oparciu o kryteria 

1–5 państwa członkowskie muszą przedstawić wystarczające dowody na to, że 

spełniono wszystkie odpowiednie warunki określone w pkt 175, 176 oraz 177. 



 

PL 16  PL 

Załącznik VI – Definicja sektora żelaza i stali 

Do celów niniejszych wytycznych „sektor żelaza i stali” oznacza produkcję co najmniej 

jednego z następujących 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 surowe i półprodukty z żelaza, stali węglowej lub stali specjalnej: stal 

ciekła odlewana lub nieodlewana we wlewki, wraz z wlewkami do kucia, 

półprodukty: kęsiska kwadratowe, kęsy i kęsiska płaskie; 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.  
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Załącznik VII – Informacje, które należy zawrzeć w formularzu wniosku o regionalną 

pomoc inwestycyjną 

 

1. Informacje dotyczące beneficjenta pomocy:  

 nazwa, adres siedziby głównej, główny sektor działalności (kod NACE),  

 oświadczenie, że przedsiębiorstwo nie znajduje się w trudnej sytuacji w 

rozumieniu wytycznych w sprawie pomocy na ratowanie i restrukturyzację, 

 oświadczenie dotyczące pomocy (zarówno de minimis, jak i pomocy państwa) 

już otrzymanej na inne inwestycje w ciągu ostatnich trzech lat w tym samym 

regionie NUTS 3, w którym będzie zlokalizowana nowa inwestycja, 

oświadczenie dotyczące pomocy regionalnej, którą już otrzymano lub która ma 

zostać przekazana na ten sam projekt przez inne organy przyznające pomoc, 

 oświadczenie dotyczące zamknięcia przez beneficjenta takiej samej lub 

podobnej działalności w EOG w ciągu dwóch lat poprzedzających datę 

niniejszego wniosku o pomoc,  

 oświadczenie dotyczące tego, czy w momencie składania wniosku o pomoc 

beneficjent ma zamiar zamknąć taką działalność w okresie dwóch lat od 

zakończenia subsydiowanej inwestycji,  

 w odniesieniu do pomocy przyznanej w ramach programu: oświadczenie o 

nieprzenoszeniu i zobowiązanie do nieprzenoszenia. 

2. Informacje dotyczące inwestycji mającej otrzymać wsparcie:  

 krótki opis inwestycji,  

 krótki opis oczekiwanego pozytywnego wpływu na dany obszar (np. liczba 

utworzonych lub zachowanych miejsc pracy, działalność badawcza, rozwojowa 

i innowacyjna, utworzenie zgrupowania oraz możliwy wkład projektu w 

transformację ekologiczną
9
 i cyfrową gospodarki regionalnej), 

 obowiązująca podstawa prawna (krajowa, unijna lub obie), 

 planowane rozpoczęcie prac oraz zakończenie inwestycji,  

 lokalizacja(-e) inwestycji. 

3. Informacje dotyczące finansowania inwestycji:  

 koszty inwestycji i inne powiązane koszty, ocena kosztów i korzyści na 

potrzeby zgłoszonego środka pomocy, 

 całkowite koszty kwalifikowalne,  

 kwota pomocy niezbędna do przeprowadzenia inwestycji, 

 intensywność pomocy. 

4. Informacje dotyczące konieczności pomocy i oczekiwanego wpływu: 

 krótkie wyjaśnienie konieczności pomocy i jej wpływu na decyzję dotyczącą 

inwestycji i decyzję dotyczącą lokalizacji; musi ono obejmować wyjaśnienie 

alternatywnej decyzji dotyczącej inwestycji lub lokalizacji w przypadku 

nieotrzymania pomocy; 

 oświadczenie o braku nieodwołalnego porozumienia między beneficjentem 

pomocy a wykonawcami co do realizacji inwestycji.  

                                                 
9
 W tym – w stosownych przypadkach – informacje na temat tego, czy inwestycja jest zrównoważona 

środowiskowo w rozumieniu unijnego rozporządzenia (UE) 2020/852 w sprawie systematyki, Dz.U. L 198 z 

22.6.2020, s. 13, lub na podstawie innych porównywalnych metod.   



 

PL 18  PL 
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Załącznik VIII – Informacje, o których mowa w pkt 136 

Informacje dotyczące poszczególnych przypadków przyznania pomocy, o których mowa w 

pkt 136 ppkt 2 wytycznych, muszą obejmować: 

 

– Nazwy poszczególnych beneficjentów pomocy
10

  

– nazwa 

– identyfikator beneficjenta pomocy  

– Rodzaj przedsiębiorstwa będącego beneficjentem pomocy w czasie składania 

wniosku 

– MŚP 

– duże przedsiębiorstwo 

– Region, w którym beneficjent pomocy ma siedzibę, na poziomie NUTS 2 lub 

niższym 

– Główny sektor lub główna działalność beneficjenta pomocy w odniesieniu do danej 

pomocy, określone za pomocą grupy NACE (trzycyfrowy kod numeryczny)
11

 

– Element pomocy wyrażony w całości w walucie krajowej 

– Jeżeli różni się od elementu pomocy, nominalna kwota pomocy wyrażona w całości 

w walucie krajowej
12

 

– Instrument pomocy
13

: 

– dotacja/dotacja na spłatę odsetek/umorzenie długu 

– pożyczka/zaliczki zwrotne/dotacja podlegająca zwrotowi 

– gwarancja  

– korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe 

– finansowanie ryzyka 

– inne (proszę określić) 

– Data przyznania pomocy i data publikacji 

                                                 
10

 Z wyjątkiem tajemnic handlowych i innych informacji poufnych w należycie uzasadnionych przypadkach 

oraz pod warunkiem uzyskania zgody Komisji (komunikat Komisji z 1.12.2003 w sprawie tajemnicy 

służbowej w decyzjach dotyczących pomocy państwa, C(2003) 4582 (Dz.U. C 297 z 9.12.2003, s. 6)). 
11

 Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 

statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające 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). 
12

 Ekwiwalent dotacji brutto lub, w stosownych przypadkach, kwota inwestycji. W przypadku pomocy 

operacyjnej można podać roczną kwotę pomocy na beneficjenta. W odniesieniu do programów pomocy w 

formie korzyści podatkowych kwotę tę można podać w przedziałach określonych w pkt 139. Kwota, która 

powinna zostać opublikowana, to maksymalna dozwolona korzyść podatkowa, a nie kwota odliczana 

każdego roku (np. w przypadku ulg podatkowych publikuje się maksymalną dopuszczalną kwotę ulgi 

podatkowej, a nie rzeczywistą kwotę, która może zależeć od przychodów podlegających opodatkowaniu i 

ulegać zmianom każdego roku). 
13

 Jeżeli pomoc przyznaje się za pomocą wielu instrumentów, kwotę pomocy należy określić w rozbiciu na 

poszczególne instrumenty. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2003:297:TOC
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– Cel pomocy 

– Nazwy organu przyznającego pomoc lub organów przyznających pomoc 

– W stosownych przypadkach nazwa podmiotu, któremu powierza się wdrożenie, oraz 

nazwy wybranych pośredników finansowych 

– Numer środka pomocy
14

 

                                                 
14

 Podany przez Komisję w ramach procedury zgłoszeniowej, o której mowa w sekcji 3. 


