
UZASADNIENIE 

Niniejszy projekt rozporządzenia opracowany został w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia … 2021 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w 

perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. ...), zwanej dalej „ustawą wdrożeniową” i 

realizuje delegację ustawową zawartą we wprowadzonym ustawą wdrożeniową art. 14ll ust.6 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1057 i …, zwanej dalej „uzppr”), zobowiązującą ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych do 

określenia wykazu inwestycji w ramach planu rozwojowego, kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem w trybie, o którym mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 2 uzppr, tj. poprzez finansowanie z 

budżetu państwa w formie wsparcia o charakterze bezzwrotnym, z uwzględnieniem wartości 

inwestycji, charakteru przyznawanego wsparcia i rodzaju podmiotów będących ostatecznymi 

odbiorcami wsparcia.  

Szczegółowy wykaz inwestycji został określony w załączniku do rozporządzenia. 

Projektodawca proponuje, aby przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. 

Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest 

uzasadnione potrzebą jak najszybszego określenia wykazu inwestycji, co pozwoli na 

niezwłoczne rozpoczęcie ich realizacji ze środków dystrybuowanych w ramach planu 

rozwojowego. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowego Procesu Legislacyjnego. 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie podlega procedurze 

notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 



Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063). 

Projekt nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowane rozporządzenie nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Rozporządzenie nie wpływa na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku 

do projektowanego rozporządzenia rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

 


