Pomoc regionalna
Jest to pomoc przeznaczona na wsparcie rozwoju najmniej rozwiniętych regionów Unii
Europejskiej, która głównie przyznawana jest jako pomoc wspierająca powstawanie
inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Promuje ona rozwój i różnicowanie działalności
gospodarczej przedsiębiorstw znajdujących się w tych regionach, zwłaszcza poprzez
zachęcanie firm do otwierania tam nowych zakładów. Możliwe jest również udzielanie
regionalnej pomocy operacyjnej w najsłabiej zaludnionych i najbardziej oddalonych
regionach.
Obszary kwalifikujące się do objęcia pomocą regionalną to tereny Unii, na których poziom
produktu krajowego brutto (PKB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 75% średniego
poziomu PKB w UE za okres trzech ostatnich lat. Wśród 20 najbiedniejszych regionów Unii
znalazło się między innymi województwo warmińsko-mazurskie, gdzie maksymalna
intensywność pomocy wynosi 50% kosztów kwalifikujących się od objęcia pomocą, przy
czym może ona ulec zwiększeniu do 70% w przypadku mikro- i małych firm oraz do 60% w
odniesieniu do średnich przedsiębiorstw.
Pomoc regionalna może być udzielana jako: pomoc inwestycyjna, pomoc operacyjna oraz
pomoc na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
1. Regionalna pomoc inwestycyjna
Jest ona udzielana na wspieranie inwestycji początkowych lub inwestycji początkowych na
rzecz nowej działalności gospodarczej. Pomoc ta może być przyznawana w stosunku do
kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub
szacunkowych kosztów utworzenia nowych miejsc pracy związanych z inwestycją
początkową, za okres lat 2.
Inwestycja początkowa to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i
prawne związana z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej
istniejącego zakładu, zróżnicowaniem produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów
uprzednio nie wytwarzanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu
produkcyjnego istniejącego zakładu. Kryteria inwestycji początkowej spełnia również
inwestycja polegająca na nabyciu aktywów zakładu, który został zamknięty lub zostałby
zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.
Jeśli koszty kwalifikowane obliczane są w odniesieniu do szacunkowych kosztów płacy,
wówczas projekt inwestycyjny musi prowadzić do wzrostu netto liczby pracowników w
danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, każde stanowisko
zostaje obsadzone w ciągu 3 lat od zakończenia prac oraz każde miejsce pracy utworzone
dzięki inwestycji początkowej jest utrzymane na danym obszarze przez co najmniej 5 lat od
dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub 3 lat w przypadku małych i średnich
przedsiębiorstw.
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Wzrost liczby netto pracowników oznacza, że suma aktualnego zatrudnienia wraz z nowo
utworzonymi miejscami pracy musi być większa niż wyliczona średnia wartość zatrudnienia z
ostatnich 12 miesięcy (w przeliczeniu na pełne etaty).
Ponadto przedsiębiorca korzystający z regionalnej pomocy inwestycyjnej wnosi wkład własny
w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych, a pisemny wniosek o przyznanie
pomocy musi zostać złożony przed rozpoczęciem inwestycji początkowej lub rozpoczęciem
działalności.
Rozpoczęcie prac w rozumieniu przepisów dotyczących pomocy regionalnej 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. Zakupu gruntów ani prac
przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności,
nie uznaje się za rozpoczęcie prac. W odniesieniu do przejęć "rozpoczęcie prac" oznacza
moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem.
2. Regionalna pomoc operacyjna
Pomoc ta adresowana jest do przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach najbardziej
oddalonych i słabo zaludnionych obszarach określonych przez państwa członkowskie w
ramach krajowych map pomocy regionalnej. W ramach tej kategorii przedsiębiorca może
uzyskać pomoc pokrywającą do 100% dodatkowych kosztów transportu towarów, które
zostały wyprodukowane na obszarach kwalifikujących się do otrzymania pomocy
operacyjnej, a także dodatkowe koszty transportu towarów, które są dalej przetwarzane na
tych obszarach oraz dodatkowe koszty operacyjne inne niż koszty transportu ponoszone w
regionach najbardziej oddalonych.
3. Pomoc na rzecz rozwoju obszarów miejskich
Pomoc ta przeznaczona jest na realizację projektów w zakresie rozwoju obszarów miejskich,
wdrażanych poprzez fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich na obszarach objętych
pomocą, są współfinansowane przez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz
wspierają realizację zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.
Pomoc może być udzielana w formie wpłaty kapitału własnego, quasi-kapitału własnego,
pożyczek, gwarancji lub połączenia tych rozwiązań. Łączna wartość inwestycji na dany
projekt nie może przekroczyć 20 mln.euro.
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