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REGULAMIN  

UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY DE MINIMIS 

przez 

Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. 

w ramach działalności Kompleksu Inkubatora Technologicznego PPN-T i Laboratoriów PPN-T  

- transfer wsparcia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 

w ramach  Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

 

przyjęty Uchwałą Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.  

nr  5 /2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku 

 

Obowiązuje od dnia: 28 stycznia 2020 roku.  

_____________________________________________ 

 

ROZDZIAŁ I. Zasady ogólne. 

§ 1. 

PRZEDMIOT REGULAMINU 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki i tryb udzielania Przedsiębiorcom przez RARR 

pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach prowadzonej przez RARR działalności PPN-T 

obejmującej Kompleks Inkubatora Technologicznego PPN-T i Laboratoria PPN-T. 

2. RARR – dokonując transferu wsparcia otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji 

na podstawie zwartych z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umów: z dnia 30.06.2010 

nr POPW.01.03.00-18-040/09-00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.00-18-040/09 „Rozbudowa 

Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego (PPN-T) – II etap” oraz z dnia 29.01.2015 

nr POPW.01.03.00-18-002/14-00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.00-18-002/14 „Rozbudowa 

Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo - 

Technologicznego - III etap PPN-T” – udziela pomocy publicznej i pomocy de minimis na podstawie: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków 

innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (t.j.: Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1984), 

2) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 

24.12.2013), 

3) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  

z 26.06.2014r., str. 1, z późn. zm.). 

3. Niniejszy Regulamin nie stanowi źródła zobowiązania RARR do świadczeń na rzecz Przedsiębiorcy, 

w tym wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu, ani oferty zawarcia umowy w przedmiocie takich 

świadczeń; dla powstania zobowiązania RARR do takich świadczeń na rzecz Przedsiębiorcy niezbędne 
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jest zawarcie przez RARR i Przedsiębiorcę właściwej Umowy. 

4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawartej przez RARR i Przedsiębiorcę Umowy, 

na podstawie której RARR udziela Przedsiębiorcy pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 

§ 2. 

DEFINICJE 

Pojęcia i skróty zawarte w niniejszym regulaminie należy rozmieć w następujący sposób:  

1. RARR – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, adres: 

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, posługująca się NIP: 8130010538, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000008207, której akta rejestrowe 

przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

z kapitałem zakładowym w wysokości  27 581 000,00 zł, wpłaconym w wysokości  27 581 000,00 zł.   

2. PPN-T – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS; 

3. Kompleks Inkubatora Technologicznego PPN-T – kompleks budynków: IT– Inkubator Technologiczny 

PPN-T Aeropolis (zlokalizowany pod adresem: Jasionka 954, 36-002 Jasionka), IT1– budynek Hala 1 

(zlokalizowany pod adresem: Jasionka 954A, 36-002 Jasionka), IT2– budynek Hala 2 (zlokalizowany 

pod adresem: Jasionka 954B, 36-002 Jasionka), IT4 budynek Hala 4 (zlokalizowany pod adresem: 

Jasionka 954E, 36-002 Jasionka); 

4. Laboratoria PPN-T – obejmuje laboratoria: Laboratorium Badawcze Aeropolis (zlokalizowane 

pod adresem: ul. Poznańska 2d, 35-084 Rzeszów, na terenie Politechniki Rzeszowskiej  im. Ignacego 

Łukasiewicza), Laboratorium Biotechnologii Aeropolis (zlokalizowane pod adresem: ul. Ćwiklińskiej 2e, 

Rzeszów, na terenie Uniwersytetu Rzeszowskiego), Laboratorium Materiałoznawstwa i Prototypowania 

Aeropolis (zlokalizowane pod adresem: Jasionka 954E, 36-002 Jasionka, na terenie Kompleksu 

Inkubatora Technologicznego PPN-T w budynku IT 4); 

5. Regulamin – niniejszy “Regulamin udzielania pomocy publicznej i de minimis przez Rzeszowską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w ramach działalności Kompleksu Inkubatora Technologicznego 

PPN-T i Laboratoriów PPN-T - transfer wsparcia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”; 

6. Rozporządzenie Komisji 651/2014 – Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 

i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014r., str. 1, z późn. zm.); 

7. Rozporządzenie Komisji 1407/2013 – Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy 

de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013); 

8. Zawiadomienie Komisji (2016/C 262/01) – Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa 

w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) (Dz. Urz. UE 

C 262/1 z dnia 19.7.2016); 

9. Rozporządzenie MIR – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. 

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój 

ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1984); 

10. u.p.s.p.p. – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 362 z późń. zm.); 
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11. Przedsiębiorca – każdy podmiot, bez względu na jego status prawny i sposób jego finansowania, 

prowadzący działalność gospodarczą - zgodnie z definicjami legalnymi pojęć przedsiębiorstwa 

i działalności gospodarczej określonymi w Zawiadomieniu Komisji (2016/C 262/01); 

12. MŚP – oznacza łącznie mikro i małego i średniego przedsiębiorcę, które to pojęcia rozumieć należy 

zgodnie z ich definicjami legalnymi określonymi w Załączniku I  do Rozporządzenia Komisji 651/2014; 

13. mikro, mały, średni przedsiębiorca – oznacza odpowiednio mikro, małego, średniego przedsiębiorcę 

zgodnie z definicjami legalnymi tych pojęć, określonymi w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji 

651/2014; 

14. Produkt innowacyjny – wyrób lub usługa, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich 

cech lub zastosowań pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, 

wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych; 

15. Umowa – umowa zawarta przez RARR i Przedsiębiorcę w przedmiocie któregokolwiek ze świadczeń 

wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu - spełnianych w zakresie działalności  PPN-T obejmującej 

Kompleks Inkubatora Technologicznego PPN-T i Laboratoria PPN-T i wedle aktualnej oferty PPN-T, 

na podstawie której Przedsiębiorca uzyskał prawo otrzymania pomocy w formie korzystania z tych 

świadczeń za odpłatnością poniżej warunków rynkowych; 

16. Przedsiębiorca w Trudnej Sytuacji – oznacza przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji zgodnie 

z definicją legalną tego pojęcia, określoną w art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji 651/2014, tj., wobec 

którego zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności: a) w przypadku spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności 

pomocy na finansowanie ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, 

które kwalifikuje się do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia 

procedury due diligence przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej 

subskrybowanego kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. 

Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych elementów 

uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa) zakumulowanych strat powstaje ujemna 

skumulowana kwota, która przekracza połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. Do celów 

niniejszego przepisu „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności  

do rodzajów jednostek podanych w załączniku I do dyrektywy 2013/34/UE (1), a „kapitał zakładowy” 

obejmuje, w stosownych przypadkach, wszelkie premie emisyjne; b) w przypadku spółki, w której  

co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż 

MŚP, które istnieje od mniej niż trzech lat lub, do celów kwalifikowalności pomocy na finansowanie 

ryzyka, MŚP w okresie siedmiu lat od daty pierwszej sprzedaży komercyjnej, które kwalifikuje się  

do inwestycji w zakresie finansowania ryzyka w następstwie przeprowadzenia procedury due diligence 

przez wybranego pośrednika finansowego), w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego 

w sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Do celów 

niniejszego przepisu „spółka, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną 

odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek wymienionych 

w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE; c) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu 

postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa 

krajowego, by zostać objętym zbiorowym podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na wniosek 

jej wierzycieli; d) w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej pory 

pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na restrukturyzację i nadal 

podlega planowi restrukturyzacyjnemu; e) w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, 

jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat: 1) księgowy stosunek kapitału obcego do kapitału własnego 

tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5; oraz 2) wskaźnik relacji pokrycia odsetek do EBITDA 
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tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej 1,0; 

17. Pracownik niepełnosprawny – zgodnie z definicją legalną tego pojęcia, określoną w art. 2 pkt. 3 

Rozporządzenia Komisji 651/2014 oznacza każdą osobę, która: jest uznana za osobę niepełnosprawną 

na mocy prawa krajowego; lub ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną 

lub sensoryczną, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełne i skuteczne 

uczestnictwo w środowisku pracy na równych zasadach z innymi pracownikami; 

18. Pracownik W Szczególnie Niekorzystnej Sytuacji – zgodnie z definicją legalną tego pojęcia, określoną 

w art. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Komisji 651/2014 oznacza każdą osobę, która: jest bez stałego 

zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich 6 miesięcy; lub jest w wieku od 15 do 24 lat; 

lub nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (Międzynarodowa Standardowa 

Klasyfikacja Kształcenia, lub nie minęły więcej niż dwa lata od momentu ukończenia przez nią edukacji 

w pełnym wymiarze i która nie znalazła do tej pory pierwszego stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem; 

lub jest w wieku ponad 50 lat; lub jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu 

co najmniej jedną osobę; lub 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 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.       

§ 3. 

FORMA I OKRES UDZIELANIA POMOCY 

1. Pomoc publiczna i pomoc de minimis udzielona Przedsiębiorcy przez RARR ma formę korzystania 

przez Przedsiębiorcę ze świadczeń RARR w ramach działalności, o której mowa w ust. 2 poniżej  - 

na podstawie Umowy - za odpłatnością stanowiącą wynagrodzenie RARR poniżej warunków rynkowych; 

pomoc stanowi różnicę między odpłatnością za korzystanie z usług na warunkach rynkowych (dalej jako: 

Wynagrodzenie Rynkowe), a odpłatnością faktycznie poniesioną przez Przedsiębiorcę (dalej jako: 

Wynagrodzenie Preferencyjne).  

2. Przedmiotem Umów - na podstawie których Przedsiębiorca może otrzymywać, za odpłatnością poniżej 

warunków rynkowych, świadczenia RARR w ramach działalności PPN-T obejmującej Kompleks 

Inkubatora Technologicznego PPN-T i Laboratoria PPNT - mogą być: 

a) najem: lokalu, tj. stanowiącego część nieruchomości pomieszczenia, które nie stanowi przedmiotu 

odrębnej własności lub powierzchni biurowej typu open space lub sali konferencyjnej lub sali narad, 

infrastruktury technicznej - w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności 

innowacyjnej, w tym wytwarzania Produktów Innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie 

krajowym; 

b) usługi doradcze: dotyczące powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, 

prace rozwojowe lub działalność innowacyjną; w zakresie transferu technologii lub praw własności 

intelektualnej; w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej; 

c) usługi szkoleniowe: dotyczące powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania 

naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną; w zakresie badań naukowych, prac 

rozwojowych lub działalności innowacyjnej; 

d) usługi badawczo-rozwojowe lub usługi wytwarzania Produktów Innowacyjnych o innowacyjności 

co najmniej na poziomie krajowym. 

3. Beneficjentem pomocy publicznej lub pomocy de minimis może być Przedsiębiorca, który spełnia 

warunki określone w Regulaminie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS 
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oraz w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a w przypadku 

Przedsiębiorcy wnioskującego o udzielnie pomocy w zakresie korzystania z usług najmu - odnośnie 

którego przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy została podjęta przez RARR decyzja 

o pozytywnym rozpatrzenia aplikacji Przedsiębiorcy zgodnie z Regulaminem Podkarpackiego Parku 

Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, a który to Przedsiębiorca korzysta lub zamierza korzystać 

ze świadczeń oferowanych przez RARR w przedmiocie jak wskazano w ust. 2 powyżej; 

z zastrzeżeniem, że pomoc publiczna może być udzielona Przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek 

o udzielenie pomocy przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia, na które ma być udzielona pomoc.  

4. RARR zapewnienia Przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, 

w tym wytwórczą w zakresie produktów innowacyjnych, równy dostęp do świadczeń, o których mowa 

w ust. 2 powyżej na warunkach określonych Regulaminem; z zastrzeżeniem, że  zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 

2b Rozporządzenia MIR - zapewnia pierwszeństwo świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz 

usług najmu i dzierżawy nieruchomości i infrastruktury technicznej w celu prowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych przed usługami wytwarzania produktów innowacyjnych oraz usługami 

najmu i dzierżawy nieruchomości i infrastruktury technicznej w celu prowadzenia działalności w zakresie 

wytwarzania produktów innowacyjnych. 

5. Wynagrodzenie Rynkowe ustalane będzie przez RARR przy uwzględnieniu obowiązującego Cennika 

Inkubatora Technologicznego PPN-T, który dostępny jest na stronie internetowej pod adresem 

http://aeropolis.com.pl/pl/. Cennik Inkubatora Technologicznego PPN-T aktualizowany będzie po upływie 

każdego roku kalendarzowego – przy uwzględnieniu wzrostu cen wynikającego ze średniorocznego 

wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz - na wypadek zmiany stawek rynkowych za korzystanie z usług jak ujęte w cenniku 

- poprzez ponowne ustalenie wynagrodzenia rynkowego za świadczenia/ usługi RARR na podstawie 

badania rynku prowadzonego na zlecenie RARR przez dwóch niezależnych rzeczoznawców.  

6. Wynagrodzenie Preferencyjne ustalane będzie przez RARR zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

oraz przepisów prawa dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis. 

7. Pomoc publiczna oraz pomoc de minimis będzie udzielana Przedsiębiorcom przez RARR do dnia 

30 czerwca 2021 r. 

ROZDZIAŁ II. Pomoc publiczna. 

§ 4. 

WARUNKI UDZIELENIA POMOCY PUBLICZNEJ  

1. Pomoc publiczna może zostać udzielona MŚP na świadczenie przez RARR:  

1) usług szkoleniowych: 

a) w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, 

b) dotyczących powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace 

rozwojowe lub działalność innowacyjną; 

2) usług doradczych: 

a) w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, 

b) dotyczących powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace 

rozwojowe lub działalność innowacyjną, 

c) w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej. 

2. Pomoc publiczna może zostać udzielona Przedsiębiorcy innemu niż MŚP na świadczenie przez RARR:  

1) usług szkoleniowych: 

a) w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej, 

http://aeropolis.com.pl/pl/
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b) dotyczących powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace 

rozwojowe lub działalność innowacyjną. 

3. Pomoc publiczna może być udzielona Przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie pomocy przed 

dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia, na które ma być udzielona pomoc. 

4. Pomoc publiczna podlega sumowaniu z inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu 

przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą 

finansową, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy dla danego 

przeznaczenia pomocy. Pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych 

wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub której nie można przypisać do takich kosztów, 

można łączyć z inną pomocą publiczną przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji lub zgodnie 

z decyzją przyjętą przez Komisję Europejską. 

5. Pomoc publiczna nie może być udzielona w  przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2-5 

Rozporządzenia Komisji nr 651/2014. 

§ 5. 

POMOC PUBLICZNA NA USŁUGI DORADCZE 

1. Pomoc publiczna na usługi doradcze może być udzielona MŚP. 

2. Pomoc publiczna na usługi doradcze nie może być udzielona na usługi doradztwa stałego, związanego 

z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności na doradztwo podatkowe, 

marketingowe oraz stałą obsługę prawną. 

3. Decyzja RARR w przedmiocie udzielenia pomocy publicznej i wysokości Wynagrodzenia 

Preferencyjnego za usługi doradcze w ramach pomocy publicznej (pomoc stanowi różnicę 

między Wynagrodzeniem Rynkowym a Wynagrodzeniem Preferencyjnym) - wydawana będzie 

przy uwzględnieniu Wynagrodzenia Rynkowego oraz następujących warunków dotyczących pomocy 

publicznej na usługi doradcze: 

1) intensywność pomocy publicznej na usługi doradcze nie może przekroczyć 50% wydatków 

kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi doradcze, przy czym wydatkami kwalifikującymi się 

do objęcia pomocą są wydatki poniesione na usługi doradcze świadczone przez doradców 

zewnętrznych.  

2) pomoc publiczna na usługi doradcze dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt doradczy nie może 

przekraczać 2 000 000 euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt doradczy, pomoc publiczna 

na usługi doradcze w wyższej wysokości podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej. 

§ 6. 

POMOC PUBLICZNA NA USŁUGI SZKOLENIOWE 

1. Pomoc publiczna na usługi szkoleniowe może być udzielona każdemu Przedsiębiorcy. 

2. Pomoc publiczna na usługi szkoleniowe nie może być udzielana na szkolenia, których obowiązek 

przeprowadzenia wynika z przepisów prawa. 

3. Decyzja RARR w przedmiocie udzielenia pomocy publicznej i wysokości Wynagrodzenia 

Preferencyjnego za usługi szkoleniowe w ramach pomocy publicznej (pomoc stanowi różnicę między 

Wynagrodzeniem Rynkowym a  Wynagrodzeniem Preferencyjnym) - wydawana będzie przy 

uwzględnieniu Wynagrodzenia Rynkowego oraz następujących warunków dotyczących pomocy 

publicznej na usługi szkoleniowe: 

1) do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w zakresie usług szkoleniowych zalicza 

się koszty wymienione w art. 31 ust. 3 Rozporządzenia Komisji 651/2014, tj.: 
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a) koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą 

w szkoleniu, 

b) koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem 

szkoleniowym, takie jak koszty podróży, materiały bezpośrednio związane z projektem, amortyzacja 

narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu 

szkoleniowego; do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów zakwaterowania, z wyjątkiem 

minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami 

niepełnosprawnymi, 

c) koszty usług doradczych związanych z projektem szkoleniowym, 

d) koszty personelu osób szkolonych i ogólne koszty pośrednie (koszty administracyjne, wynajem, koszty 

ogólne) poniesione za godziny, podczas których osoby szkolone biorą udział w szkoleniu; 

2) intensywność pomocy publicznej na usługi szkoleniowe nie może przekroczyć 50% wydatków 

kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi szkoleniowe, z zastrzeżeniem, że intensywność tej 

pomocy zwiększa się: 

a) o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i o 20 punktów 

procentowych w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, 

b) o 10 punktów procentowych w przypadku usług szkoleniowych dla Pracowników W Szczególnie 

Niekorzystnej Sytuacji lub Pracowników Niepełnosprawnych, 

przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% wydatków kwalifikujących się 

do objęcia pomocą; 

3) pomoc publiczna na usługi szkoleniowe na jeden projekt szkoleniowy nie może przekraczać 2 000 000 

euro, pomoc publiczna na usługi szkoleniowe w wyższej wysokości podlega indywidualnej notyfikacji 

Komisji Europejskiej. 

§ 7. 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną składa w sekretariacie RARR na adres: Rzeszowska 

Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Wniosek o udzielenie pomocy 

publicznej - według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu wraz z następującymi dokumentami 

stanowiącymi  załączniki do wniosku: 

1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie 

lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - według wzoru 

stanowiącego załącznik do Regulaminu; 

2) Przedsiębiorca, który nie otrzymał pomocy w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku 

z realizacją którego ubiega się o pomoc, przekazuje dodatkowo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej 

pomocy - według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu; 

3) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP - według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu;  

4) Sprawozdania finansowe za okres 3 (trzech) ostatnich lat obrotowych sporządzanych zgodnie 

z przepisami o rachunkowości - w kopiach poświadczonych przez Przedsiębiorcę za zgodność 

z oryginałem; z zastrzeżeniem, że sprawozdań finansowych nie przekazują mikro- i mali przedsiębiorcy;  

5) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej - według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.  

2. W przypadku stwierdzenia, że przedłożone przez Przedsiębiorcę dokumenty nie spełniają wymogów 

formalnych, w tym zawierają braki – RARR, z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, na adres 

korespondencyjny lub e-mail Przedsiębiorcy wskazany we wniosku o udzielenie pomocy, 

z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej – wezwie Przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, 
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w tym uzupełnienia braków w terminie 7 (siedem) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. 

Wskazane w wezwaniu uchybienia lub braki mogą być uzupełniane tylko jeden raz w toku oceny 

formalnej danego wniosku. 

3. RARR uprawniona jest wezwać Przedsiębiorcę, z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, 

na adres korespondencyjny lub e-mail Przedsiębiorcy wskazany we wniosku o udzielenie pomocy, 

z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej – do przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez RARR 

w wezwaniu, dokumentów innych niż wskazane w ust. 1 lub przekazania informacji/ złożenia wyjaśnień, 

niezbędnych dla rozpoznania wniosku, zgodnie z art. 39 ust. 1 u.p.s.p.p. 

4. Przez dni robocze należy rozumieć kolejno następujące po sobie dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. 

o dniach wolnych od pracy. 

5. Odpowiedź na wezwana, o których mowa w ust. 2 lub 3 powyżej – Przedsiębiorca składa 

z zachowaniem formy pisemnej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. 

6. Termin określony w ust. 2 powyżej lub wyznaczony przez RARR zgodnie z ust. 3 powyżej – uważa się 

za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo stanowiące odpowiedź Przedsiębiorcy na wezwanie 

doszło do  RARR w taki sposób, że adresat mógł się zapoznać z jego treścią.  

7. Na wypadek braku uczynienia przez Przedsiębiorcę zadość, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 

wezwaniu do do usunięcia stwierdzonych uchybień formalnych, w tym uzupełnienia braków – wniosek 

o udzielenie pomocy podlega odrzuceniu. Na wypadek braku uczynienia przez Przedsiębiorcę zadość, 

w terminie wyznaczonym przez RARR zgodnie z ust. 3,  wezwaniu do przedstawienia dokumentów 

innych niż wskazane w ust. 1 lub złożenia wyjaśnień – wniosek o udzielenie pomocy rozpatrzony 

zostanie negatywnie. Zgodnie z art. 37 ust. 7 u.p.s.p.p. w braku przekazania przez Przedsiębiorcę 

wymaganych zaświadczeń, oświadczeń lub informacji - pomoc nie może być udzielona temu 

podmiotowi.  

8. Po dokonaniu weryfikacji formalnej lub merytorycznej wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie pomocy – 

RARR poinformuje Przedsiębiorcę z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej na adres 

korespondencyjny lub e-mail Przedsiębiorcy wskazany we wniosku o udzielenie pomocy, 

z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej – o decyzji RARR co do pozytywnego albo negatywnego rozpatrzenia 

danego wniosku, w tym o odrzuceniu wniosku, na wypadek zaś podjęcia decyzji o udzielaniu pomocy - 

również o wyznaczonym przez RARR terminie i miejscu zawarcia Umowy z Przedsiębiorcą. 

Przy dokonywaniu oceny merytorycznej wniosku RARR uwzględnia opinię Rady Programowej 

Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, wydawaną 

zgodnie z  Regulaminem Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS - ale nie jest nią 

związany. Decyzja RARR w przedmiocie rozpatrzenia danego wniosku jest ostateczna.   

9. W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej lub merytorycznej wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie 

pomocy publicznej – pomoc publiczna nie zostanie udzielona.  

10. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie 

pomocy publicznej i podjęciu przez RARR decyzji o udzieleniu pomocy – RARR i Przedsiębiorca, 

w terminie wyznaczonym przez RARR, zawrą właściwą Umowę, w której odpłatność RARR 

za świadczenia zostanie ustalona na poziomie Wynagrodzenia Preferencyjnego ustalonego w toku 

weryfikacji wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie pomocy przy uwzględnieniu zasad określonych 

Regulaminie, zaś pozostałe warunki Umowy - zostaną odrębnie określone, w tym przy uwzględnieniu 

Regulaminu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS i przyjętych w nim wzorców 

umownych. 
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11. Dniem udzielenia pomocy publicznej jest - zgodnie z art. 2 pkt 11 u.p.s.p.p. - dzień zawarcia Umowy.  

12. RARR udzieli Przedsiębiorcy pisemnej informacji o zatwierdzeniu pomocy przez Komisję Europejską, 

ze wskazaniem numeru referencyjnego programu pomocowego nadanego przez Komisję Europejską: 

SA.40793(2015/X) (zastąpił X612/2009).  

13. W toku postępowania o udzielnie pomocy oraz w trakcie trwania Umowy –  Przedsiębiorca 

ma obowiązek zawiadomić RARR o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, 

a na wypadek zaniedbania tego obowiązku - nadanie pism pod dotychczasowy adres ma skutek 

doręczenia. 

ROZDZIAŁ III. Pomoc de minimis.  

§ 8. 

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS 

1. Pomoc de minimis może zostać udzielona MŚP na świadczenie przez RARR: 

1) usług badawczo-rozwojowych, 

2) usług wytwarzania Produktów Innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie krajowym, 

3) najmu lokalu, tj. stanowiącego część nieruchomości pomieszczenia, które nie stanowi przedmiotu 

odrębnej własności lub powierzchni biurowej typu open space lub sali konferencyjnej lub sali narad, 

infrastruktury technicznej - w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności 

innowacyjnej, w tym wytwarzania Produktów Innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie 

krajowym. 

2. Pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorcy innemu iż MŚP na świadczenie przez RARR:  

1) usług badawczo-rozwojowych, 

2) usług wytwarzania Produktów Innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie krajowym, 

3) usług doradczych: w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej; 

dotyczących powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace 

rozwojowe lub działalność innowacyjną; w zakresie transferu technologii lub praw własności 

intelektualnej, 

4) najmu lokalu, tj. stanowiącego część nieruchomości pomieszczenia, które nie stanowi przedmiotu 

odrębnej własności lub powierzchni biurowej typu open space lub sali konferencyjnej lub sali narad, 

infrastruktury technicznej - w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności 

innowacyjnej, w tym wytwarzania Produktów Innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie 

krajowym. 

3. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wyłączonych z możliwości udzielenia pomocy 

de minimis, wskazanych w art. 1 Rozporządzenia Komisji 1407/2013 oraz Przedsiębiorcy W Trudnej 

Sytuacji. 

4. Do celów ustalenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2, § 10 

ust. 4 pkt 2 Regulaminu - Jeden Przedsiębiorca - oznacza jedno przedsiębiorstwo zgodnie z definicją 

legalną tego pojęcia, określoną w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji 1407/2013, tj.; wszystkie 

jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane bezpośrednio lub pośrednio 

(również za pośrednictwem podmiotu trzeciego) co najmniej jednym z następujących stosunków:  

a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników 

lub członków,  

b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki,  
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c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą 

zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie 

spółki,  

d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce 

gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi 

akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, 

wspólników lub członków tej jednostki.  

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w lit. a)–d), 

za pośrednictwem jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczych również 

są uznawane za jedno przedsiębiorstwo. 

5. Zgodnie z art. 3 ust. 8 i 9 Rozporządzenia Komisji 1407/2013 ustalenia łącznej wartości udzielonej 

pomocy de minimis w przypadku utworzenia przedsiębiorcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy 

lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przejęcia przedsiębiorcy, dokonuje się w następujący 

sposób:  

1) w przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis 

dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza odpowiedniego 

pułapu, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących 

się przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznana zgodnie z prawem przed połączeniem lub przejęciem 

pozostaje zgodna z prawem,  

2) jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis 

przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza 

zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis 

została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się 

proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw 

zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie. 

6. Do obliczenia pułapu pomocy de minimis którą jeden przedsiębiorca (w rozumieniu jak w ust. 4 lub 5   

powyżej) może otrzymywać od jednego państwa członkowskiego przez okres obejmujący dany roku 

podatkowym oraz dwa poprzedzające lata podatkowe - należy wziąć pod uwagę jednorazowy odpis 

amortyzacyjny dokonany w oparciu o art. 16k Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym     

od osób prawnych (t.j.: DZ. U. z 2019r. poz. 865 z późn. zm.) lub art. 22k z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.).  

§ 9. 

POMOC DE MINIMIS NA USŁUGI DORADCZE  

1. Pomoc de minimis na usługi doradcze może być udzielona Przedsiębiorcy innemu niż MŚP. 

2. Pomoc  de minimis na usługi doradcze nie może być udzielona na usługi doradztwa stałego, 

związanego z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności na doradztwo 

podatkowe, marketingowe oraz stałą obsługę prawną. 

3. Decyzja RARR w przedmiocie udzielenia pomocy de minimis i wysokości Wynagrodzenia 

Preferencyjnego za usługi doradcze w ramach pomocy de minimis (pomoc stanowi różnicę między 

Wynagrodzeniem Rynkowym a Wynagrodzeniem Preferencyjnym) - wydawana będzie przy 

uwzględnieniu Wynagrodzenia Rynkowego oraz następujących warunków dotyczących pomocy 

de minimis na usługi doradcze: 

1) intensywność pomocy de minimis na usługi doradcze nie może przekroczyć 50% wydatków 

kwalifikujących się do objęcia pomocą na usługi doradcze, przy czym wydatkami kwalifikującymi się 
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do objęcia pomocą są wydatki poniesione na usługi doradcze świadczone przez doradców 

zewnętrznych; 

2) pomoc  de minimis na usługi doradcze  może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą 

de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających 

lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla Jednego 

Przedsiębiorcy, a w przypadku Jednego Przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze 

transportu drogowego towarów - 100 000 euro. 

§ 10. 

POMOC DE MINIMIS NA USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE, USŁUGI WYTWARZANIA 

PRODUKTÓW INNOWACYJNYCH, SPRZEDAŻ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, 

DZIERŻAWĘ, NAJEM NIERUCHOMOŚCI LUB INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1. Pomoc de minimis na: 

1) usługi badawczo-rozwojowe, 

2) usługi wytwarzania Produktów Innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie krajowym, 

3) najmu lokalu, tj. stanowiącego część nieruchomości pomieszczenia, które nie stanowi przedmiotu 

odrębnej własności lub powierzchni biurowej typu open space lub sali konferencyjnej lub sali narad, 

infrastruktury technicznej - w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności 

innowacyjnej, w tym wytwarzania Produktów Innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie 

krajowym. 

- może być udzielona każdemu Przedsiębiorcy. 

2. Pomoc de minimis w zakresie usług najmu może być udzielana Przedsiębiorcy przez okres nie dłuższy 

niż 5 (pięć) lat, licząc od dnia udzielenia temu Przedsiębiorcy przez RARR po raz pierwszy tej pomocy. 

3. Umowa o świadczenie przez RARR usługi wytwarzania produktów innowacyjnych o innowacyjności 

co najmniej na poziomie krajowym oraz usługi najmu w celu prowadzenia działalności w zakresie 

wytwarzania Produktów Innowacyjnych o innowacyjności co najmniej na poziomie krajowym - może być 

zawarta pod warunkiem wykazania przez Przedsiębiorcę, że produkty o podobnym charakterze nie były 

wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dłuższym niż 3 (trzy) lata wstecz 

od momentu złożenia przez Przedsiębiorcę wniosku o udzielenie pomocy de minimis. 

4. Decyzja RARR w przedmiocie udzielenia pomocy de minimis i wysokości Wynagrodzenia 

Preferencyjnego za usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3) powyżej w ramach pomocy de minimis 

(pomoc stanowi różnicę między Wynagrodzeniem Rynkowym a Wynagrodzeniem Preferencyjnym) - 

wydawana będzie przy uwzględnieniu Wynagrodzenia Rynkowego oraz następujących warunków 

dotyczących  pomocy de minimis na te usługi: 

1) Pomoc de minimis w zakresie usług, o których mowa w  ust. 1 pkt 1) - 3) może być udzielona do 100 % 

Wynagrodzenia Rynkowego, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej;  

2) Pomoc de minimis w zakresie usług, o których mowa w  ust. 1 pkt 1) - 3) może być udzielona 

pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, 

nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla Jednego Przedsiębiorcy, a w przypadku Jednego Przedsiębiorcy 

prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 000 euro; 

3) Pomoc de minimis na najem – może być udzielona Przedsiębiorcy w kolejnych czterech latach licząc 

od dnia udzielenia temu Przedsiębiorcy przez RARR po raz pierwszy tej pomocy – do wysokości 

nie wyższej niż określone poniżej wartości procentowe w odniesieniu do Wynagrodzenia Rynkowego: 

a) w I roku – 40 %; 
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b) w II roku – 35 %; 

c) w III roku– 30 %; 

d) w IV roku – 25 %; 

e) W V roku – 10 %; 

§ 11. 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY DE MINIMIS 

 Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis składa w sekretariacie RARR na adres: Rzeszowska 

Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów - następujące dokumenty: 

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis - według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu 

wraz z następującymi dokumentami stanowiącymi  załączniki do wniosku: 

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie, jakie Przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 

(dwóch) poprzedzających go lat w oryginale lub kopii poświadczonej przez Przedsiębiorcę za zgodność 

z oryginałem, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo o 

nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie  - według wzoru stanowiącego załącznik 

do Regulaminu); 

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - według wzoru 

stanowiącego załącznik do Regulaminu; 

3) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP - według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu; 

4) Oświadczenie dot. trudnej sytuacji.- według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. 

 W przypadku stwierdzenia, że przedłożone przez Przedsiębiorcę dokumenty nie spełniają wymogów 

formalnych, w tym zawierają braki – RARR, z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, na adres 

korespondencyjny lub e-mail Przedsiębiorcy wskazany we wniosku o udzielenie pomocy, 

z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej – wezwie Przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień, w tym 

uzupełnienia braków w terminie 7 (siedem) dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. Wskazane 

w wezwaniu uchybienia lub braki mogą być uzupełniane tylko jeden raz w toku oceny formalnej danego 

wniosku. 

 RARR uprawniona jest wezwać Przedsiębiorcę, z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej, 

na adres korespondencyjny lub e-mail Przedsiębiorcy wskazany we wniosku o udzielenie pomocy, 

z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej – do przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez RARR 

w wezwaniu, dokumentów innych niż wskazane w ust. 1 lub przekazania informacji / złożenia wyjaśnień, 

niezbędnych dla rozpoznania wniosku, zgodnie z art. 39 ust. 1 u.p.s.p.p. 

 Przez dni robocze należy rozumieć kolejno następujące po sobie dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. 

o dniach wolnych od pracy. 

 Odpowiedź na wezwana, o których mowa w ust. 2 lub 3 powyżej – Przedsiębiorca składa 

z zachowaniem formy pisemnej, na adres: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., 

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów. 

 Termin określony w ust. 2 powyżej lub wyznaczony przez RARR zgodnie z ust. 3 powyżej – uważa się 

za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo stanowiące odpowiedź Przedsiębiorcy na wezwanie 

doszło do  RARR w taki sposób, że adresat mógł się zapoznać z jego treścią. 

 Na wypadek braku uczynienia przez Przedsiębiorcę zadość, w terminie określonym w ust. 2 powyżej, 

wezwaniu do do usunięcia stwierdzonych uchybień formalnych, w tym uzupełnienia braków – wniosek 

o udzielenie pomocy podlega odrzuceniu. Na wypadek braku uczynienia przez Przedsiębiorcę zadość, 



  

 

Załącznik do Uchwały Nr 5/2020 Zarządu RARR S.A. z dnia 28 stycznia 2020 r. 

Strona 13 z 17 

w terminie wyznaczonym przez RARR zgodnie z ust. 3, wezwaniu do przedstawienia dokumentów 

innych niż wskazane w ust. 1 lub złożenia wyjaśnień – wniosek o udzielenie pomocy rozpatrzony 

zostanie negatywnie. Zgodnie z art. 37 ust. 7 u.p.s.p.p. w braku przekazania przez Przedsiębiorcę 

wymaganych zaświadczeń, oświadczeń lub informacji - pomoc nie może być udzielona temu 

podmiotowi.  

 Po dokonaniu weryfikacji formalnej lub merytorycznej wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie pomocy – 

RARR poinformuje Przedsiębiorcę z zachowaniem formy pisemnej lub dokumentowej na adres 

korespondencyjny lub e-mail Przedsiębiorcy wskazany we wniosku o udzielenie pomocy, 

z zastrzeżeniem ust. 19 poniżej – o decyzji RARR co do pozytywnego albo negatywnego rozpatrzenia 

danego wniosku, w tym o odrzuceniu wniosku, na wypadek zaś podjęcia decyzji o udzielaniu pomocy - 

również o wyznaczonym przez RARR terminie i miejscu zawarcia Umowy z Przedsiębiorcą. 

Przy dokonywaniu oceny merytorycznej wniosku RARR uwzględnia opinię Rady Programowej 

Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS, wydawaną 

zgodnie z  Regulaminem Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS - ale nie jest nią 

związany. Decyzja RARR w przedmiocie rozpatrzenia danego wniosku jest ostateczna. 

 W przypadku negatywnej weryfikacji formalnej lub merytorycznej wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie 

pomocy publicznej – pomoc de minimis nie zostanie udzielona.  

 W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej oraz merytorycznej wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie 

pomocy publicznej i podjęciu przez RARR decyzji o udzieleniu pomocy – RARR i Przedsiębiorca, w 

terminie i miejscu wyznaczonym przez RARR, zawrą właściwą Umowę, w której odpłatność RARR 

za świadczenia zostanie ustalona na poziomie Wynagrodzenia Preferencyjnego ustalonego w toku 

weryfikacji wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie pomocy de minimis przy uwzględnieniu zasad 

określonych Regulaminem - z zastrzeżeniem ust. 11 i 12 poniżej, zaś pozostałe warunki Umowy - 

zostaną odrębnie określone, w tym przy uwzględnieniu Regulaminu Podkarpackiego Parku Naukowo-

Technologiczny AEROPOLIS i przyjętych w nim wzorców umownych. 

 Przedsiębiorca przed zawarciem Umowy zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o wielkości 

pomocy de minimis, aktualnego na dzień zawarcia Umowy.  

 W przypadku stwierdzenia przez RARR różnicy pomiędzy wartością pomocy de minimis wykazaną 

w oświadczeniu lub zaświadczeniach złożonych wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis, 

a wartością pomocy de minimis wykazaną w oświadczeniu złożonym według stanu na dzień zawarcia 

Umowy - zawarcie Umowy i  udzielenie pomocy de minimis (w tym ustalenie wysokości Wynagrodzenia 

Preferencyjnego) będzie możliwe przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 9 ust 3 pkt 2), § 10 ust. 

4 pkt 2) Regulaminu, postanowienia ust. 9-10 stosuje się odpowiednio. 

 Dniem udzielenia pomocy de minimis jest - zgodnie z art. 3 ust. 4 Rozporządzenia Komisji 1407/2013  

oraz art. 2 pkt 11 u.p.s.p.p. - dzień zawarcia Umowy.  

 Wartość pomocy de minimis obliczana jest zgodnie z art. 11 u.p.s.p.p. i wydanego na tej podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania 

wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 462 z późń. zm.). 

 W dniu zawarcia Umowy RARR wydaje Przedsiębiorcy - beneficjentowi pomocy de minimis - 

zaświadczenie o pomocy de minimis. 

 W przypadku, gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest mniejsza niż wartość pomocy 

wskazana w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 15 powyżej, w tym na wypadek zmiany 

Umowy powodującej zmniejszenie wartości Umowy lub jej rozwiązania - RARR w terminie 14 

(czternastu) dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie o pomocy de minimis, 
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w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego 

zaświadczenia. 

 W przypadku zmiany Umowy powodującej zwiększenie wartości pomocy de minimis Przedsiębiorca 

zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w ust.1 pkt 1 – 4 powyżej oraz poddać się 

postępowaniu opisanemu w niniejszym paragrafie. Udzielenie pomocy de minimis odbywa się  

z zachowaniem warunków o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2, § 10 ust. 4 pkt 2.  Różnica pomiędzy 

kwotą pomocy wnikającą z pierwotnego zaświadczenia a wartością pomocy udzielonej stanowi nową 

pomoc. RARR wydaje kolejne zaświadczenie wskazujące wartość stanowiącą różnice, o której mowa 

powyżej. 

 W przypadku stwierdzenia wyczerpania przez Przedsiębiorcę dopuszczalnego limitu otrzymanej pomocy 

de minimis, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 2), § 10 ust. 4 pkt 2) – dalsze wykonywanie Umowy przez 

RARR na rzecz Przedsiębiorcy, począwszy od dnia, w którym ten limit zostałby przekroczony, odbywa 

się za Wynagrodzeniem Rynkowym. 

 Przedsiębiorca ma obowiązek gromadzić i przechowywać otrzymane zaświadczenia o udzielonej 

pomocy de minimis przez okres 10 (dziesięciu) lat od dnia otrzymania pomocy (od dnia zawarcia 

Umowy) lub przez określony, dłuższy okres, który wyniknie z rozstrzygnięcia właściwego organu 

lub podmiotu, na podstawie prawa powszechnie obowiązującego lub na podstawie czynności prawnej. 

 W toku postępowania o udzielnie pomocy oraz w trakcie trwania Umowy – Przedsiębiorca 

ma obowiązek zawiadomić RARR o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, 

a na wypadek zaniedbania tego obowiązku - nadanie pism pod dotychczasowy adres ma skutek 

doręczenia. 

ROZDZIAŁ IV. Sprawozdawczość. Kontrola. Zwrot pomocy. 

§ 12. 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

OBOWIĄZKI W ZAKRESIE KONTROLI 

1. RARR jako podmiot udzielający pomocy jest zobowiązany do sporządzania i przedstawiania 

sprawozdań o udzielonej pomocy albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie 

sprawozdawczym – zgadnie z u.p.s.p.p. i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Sprawozdania 

zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości 

i przeznaczeniu udzielonej pomocy. 

2. RARR przesyła za pomocą aplikacji SHRIMP do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

informacje o wysokości pomocy udzielonej Przedsiębiorcy. 

3. W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy, RARR sporządza i przekazuje zaktualizowane 

sprawozdanie o którym mowa w ust 2 powyżej, tylko w zakresie wskazywanej zmiany, w terminie 7 dni 

od dnia uzyskania informacji o zmianie. 

4. Przedsiębiorca będący beneficjentem pomocy lub ubiegającym się o pomoc – zobowiązany jest udzielać 

RARR niezbędnej pomocy w zakresie sprawozdawczości lub kontroli w związku z udzielaną 

Przedsiębiorcy pomocą, w tym poddać się kontroli właściwych instytucji. 

5. Przedsiębiorca będący beneficjentem pomocy lub ubiegającym się o pomoc – zobowiązany jest 

do przekazywania informacji o dotyczącej go pomocy Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów lub RARR – na ich żądanie – w zakresie i terminie określonych w żądaniu. 

6. Przedsiębiorca będący beneficjentem pomocy obowiązany jest przechowywać dokumentację związaną 

z otrzymaną pomocą przez okres lat 10 (dziesięciu) licząc od zawarcia Umowy. 
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§ 13. 

OBOWIĄZEK ZWROTU POMOCY 

1. Wykorzystanie pomocy niezgodnie z przeznaczeniem - zgodnie z przepisami Rozdziału 4 u.p.s.p.p. - 

skutkować może obowiązkiem zwrotu udzielonej pomocy i przymusowym ściągnięciem kwoty 

stanowiącej równowartość udzielonej pomocy wraz z odsetkami. 

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy 

publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy na zasadach 

określonych przepisami prawa, w tym przepisami u.p.s.p.p. Do czasu wykonania przez beneficjenta 

pomocy obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, żadna pomoc publiczna nie może zostać 

udzielona, a w przypadku jej wcześniejszego udzielenia - wypłacona temu beneficjentowi.  

 

ROZDZIAŁ V. Dane osobowe. 

§ 14. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – 

w związku z pozyskiwaniem od Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną danych osobowych zbieranych 

we wniosku o udzielenie pomocy i załącznikach do wniosku – podaje się następujące informacje: 

1. Administratorem danych osobowych Przedsiębiorcy jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego 

S. A., z siedzibą w Rzeszowie, nr KRS: 0000008207, adres: ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,  

adres e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl; 

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.: 

iod@rarr.rzeszow.pl  

3. Dane osobowe Przedsiębiorcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu 

przeprowadzenia postępowania o udzielnie pomocy, zawarcia z Przedsiębiorcą Umowy, na podstawie 

której Przedsiębiorca uzyska prawo otrzymania pomocy i w celu wykonania tej Umowy oraz w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako podmiocie udzielającym pomocy 

oraz obowiązków prawnych dotyczących faktur oraz innych dokumentów związanych  

ze zobowiązaniami podatkowym, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu dochodzenia 

roszczeń przysługujących administratorowi w związku z tą Umową. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne 

lub finansowo księgowe, usługi informatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie; dane 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe Przedsiębiorcy będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

pomocy, a na wypadek zawarcia Umowy, na podstawie której Przedsiębiorca uzyska prawo otrzymania 

pomocy – przez okres trwania umowy i dalej aż do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub 

zakończenia postępowań w przedmiocie dochodzenia roszczeń, przez okres trwania obowiązku 

przechowywania faktur i innych dokumentów związanych z zobowiązaniami podatkowym, jednak nie 

krócej niż do upływu 20 lat licząc od dnia zakończenia realizacji odpowiednio projektów  

nr POPW.01.03.00-18-040/09 „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego 

(PPNT) – II etap i nr POPW.01.03.00-18-002/14 „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz  

z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego – III etap PPNT”. 

https://sip.lex.pl/#/act/68636690/2042001?directHit=true&directHitQuery=RODO
mailto:iod@rarr.rzeszow.pl
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6. Przedsiębiorca, którego dane dotyczą uprawniony jest do: 

1) uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące oraz 

uzyskania dostępu do danych osobowych jego dotyczących;  

2) żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są 

nieprawidłowe, a z uwzględnieniem celów przetwarzania ma prawo żądania uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;  

3) żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator 

ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących 

okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 

sposób przetwarzane, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą 

zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie 

państwa członkowskiego, któremu podlega administrator – z zastrzeżeniem wyłączeń dla tego prawa 

wynikających z art. 17 ust. 3 RODO; 

4) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: Przedsiębiorca 

kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić 

prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Przedsiębiorca, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie 

potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Przedsiębiorcy do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

7. Przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy, w tym RODO. 

8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do podania danych jak we wniosku i załącznikach do wniosku 

na podstawie art. 37 i 39 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 362 z późń. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 

marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 

de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc 

inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. nr 53 

poz. 312 z późn. zm.), podanie danych jest ponadto wymogiem niniejszego Regulaminu oraz warunkiem 

zawarcia Umowy, na podstawie której udzielana jest pomoc. Konsekwencją niepodania 

przez Przedsiębiorcę danych będzie brak możliwości udzielenia pomocy. 

ROZDZIAŁ IV. Postanowienia końcowe. 

§ 15. 

PODSTAWY PRAWNE 

Warunki udzielania przez RARR pomocy publicznej i pomocy de minimis – zostały określone w oparciu 

o następujące podstawy prawne: 

 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  

z 26.06.2014r., str. 1, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 

i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 

24.12.2013); 

 Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01) (Dz. Urz. UE C 262/1 z dnia 19.7.2016); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania 

przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków 

innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (t.j.: Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1984); 

 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. 

z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 362 z późń. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 

lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010 r. nr 53 poz. 312 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych 

przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. nr 53 poz. 311 z późn zm.); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 461); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy 

publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców 

we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (t.j.: Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1871); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy 

de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j: Dz.U. z 2018 r. poz. 350). 

§ 16. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory pomiędzy RARR a Przedsiębiorcą w związku z przedmiotem Regulaminu, 

w tym związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy - poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego według siedziby RARR. 

2. Załączniki do regulaminu stanowią wzory następujących dokumentów: 

1) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej, 

2) Wniosek o udzielenie pomocy de minimis, 

3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie  

lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 

5) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w odniesieniu do tego samego przedsięwzięcia, w związku  

z realizacją którego wnioskodawca ubiega się o pomoc, 

6) Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis  w roku, w którym ubiega 

się o pomoc, oraz w ciągu 2 (dwóch) poprzedzających go lat, 

7) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP, 

8) Oświadczenie dotyczące trudnej sytuacji, 

9) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.  

3. Regulamin jest dostępny w sekretariacie RARR pod adresem: Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów; na stronie internetowej pod adresem 

http://aeropolis.com.pl/pl/. 
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