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Pytanie 1: Jak w kontekście naboru dla działania 1.1 RPO WM, należy rozumieć sformułowanie z 

art. 26 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 (GBER), zgodnie z którym 

przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę, można 

przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach. Czy w przypadku projektów 

obejmujących zarówno część gospodarczą, jak i niegospodarczą – powyższy udział kosztów należy 

odnosić wyłącznie do części gospodarczej, mając na uwadze, że przepisy GBER dotyczą 

infrastruktury objętej pomocą publiczną?  

Odpowiedź: Zgodnie z interpretacją służb Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji), 

10% kosztów inwestycji w infrastrukturę, o których mowa w art. 26 ust. 4 GBER, odnosi się do 

kosztów inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do działalności gospodarczej. Stanowisko to 

jest spójne z pkt 205 Komunikatu Komisji. Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa 

w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, zgodnie z którym jeżeli infrastruktura jest użytkowana zarówno do 

prowadzenia działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie publiczne dotyczące jej 

budowy będzie wchodziło w zakres pomocy państwa wyłącznie w odniesieniu do finansowania 

publicznego pokrywającego koszty związane z działalnością gospodarczą. Stanowisko to jest również 

spójne z logiką wnoszenia wkładu własnego do projektów ubiegających się o wsparcie w działaniu 

1.1, gdzie w związku z faktem, iż maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE dla części 

projektu służącej działalności niegospodarczej wynosi 100%, wnoszony do projektu wkład własny, co 

do zasady, jest wymagany wyłącznie w części projektu dotyczącej działalności gospodarczej.  

W konsekwencji, w ramach kryterium pn. Wkład pochodzący od przedsiębiorcy / przedsiębiorców w 

wydatkach kwalifikowanych projektu, ocenie podlega: 

 w przypadku projektów służących wyłącznie działalności gospodarczej – udział % wkładu 

pochodzącego od przedsiębiorców/przedsiębiorców, odnoszony do wydatków 

kwalifikowanych na poziomie całego projektu, ponieważ projekt będzie realizowany w 

schemacie finansowania opartym w całości na pomocy publicznej, 

 w przypadku projektów służących działalności gospodarczej i niegospodarczej – udział % 

wkładu pochodzącego od przedsiębiorcy/przedsiębiorców, odnoszony do wydatków 

kwalifikowanych na poziomie części gospodarczej projektu, ponieważ projekt będzie 

realizowany w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej wyłącznie w zakresie 

części gospodarczej.  

 


