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Strona Wiersz Jest Powinno być

133 3–4 od góry kalendarzowych podatkowych

140 1 od dołu gospodarczej. gospodarczej, gdzie pomoc de minimis niejako „po-
dąża” za podmiotem.

150 12–26 
od góry

2)  inne regiony znajdujące się w niekorzystnej sy-
tuacji (mało uprzywilejowane regiony) – tzw. re-
giony „c” (podstawą dopuszczalności pomocy dla 
tych regionów jest art. 107 ust. 3 lit. c TFUE, stąd 
potocznie mowa o regionach „c”), tj.:
a) byłe regiony „a”, tj. kwalifikujące się w  la-

tach 2011–2013 w  oparciu o  art.  107 ust.  3 
lit.  a  TFUE, jednak które taki status utra-
ciły (tzw.  wstępnie określone obszary „c”). 
W  RAG przewidziano również dopusz-
czalność udzielania pomocy regionalnej 
w tzw. nieokreślonych z góry obszarach „c”, 
które to obszary wskazywane są już uzna-
niowo przez państwa członkowskie według 
klucza opierającego się na pewnych kry-
teriach społeczno -ekonomicznych dla mi-
kroregionów, określonych przez Komisję 
(np.  stopa bezrobocia, położenie czy liczba 
mieszkańców). Jest to więc niejako swoisty 
przepis przejściowy umożliwiający takim re-
gionom dalsze korzystanie z pomocy regio-
nalnej;

b) obszary słabo zaludnione;
c) inne „problematyczne” regiony (z  trud-

nościami) z  populacją co najmniej 50 tys. 
mieszkańców.

2)  inne regiony znajdujące się w  niekorzystnej sy-
tuacji (mało uprzywilejowane regiony) – tzw. re-
giony „c” (podstawą dopuszczalności pomocy dla 
tych regionów jest art. 107 ust. 3 lit. c TFUE, stąd 
potocznie mowa o regionach „c”), które dzielą się 
z kolei na:
a) tzw.  wstępnie określone obszary „c”, czyli 

obszary spełniające pewne wstępne warunki, 
które państwo członkowskie może w związku 
z tym oznaczyć jako region „c” bez konieczno-
ści dalszego uzasadnienia; należą do nich:
– byłe regiony „a”, tj. kwalifikujące się w  la-

tach 2011–2013 w oparciu o art. 107 ust. 3 
lit. a TFUE, jednak które taki status utraciły,

– regiony słabo zaludnione;
b) tzw. nieokreślone z góry obszary „c” – które 

to obszary wskazywane są już uznaniowo przez 
państwa członkowskie według klucza opierają-
cego się na pewnych kryteriach społeczno-eko-
nomicznych dla mikroregionów, określonych 
przez Komisję (np.  stopa bezrobocia, PKB na 
mieszkańca, położenie/sąsiedztwo z innymi re-
gionami czy liczba mieszkańców). Jest to więc 
niejako swoisty przepis przejściowy umożliwia-
jący takim regionom dalsze korzystanie z po-
mocy regionalnej.

155 11 od góry pomocy pomoc

161 6 od góry W tzw. regionach „c”48 W tzw. regionach „c” 

161 5 od dołu nabyciem. nabyciem48.

173 3 od dołu (75 mln euro × 50%) (150 mln euro × 50%)

278 5 od góry 1 mln euro 2 mln euro

285 14 od dołu wycofania. wycofania*. 
(nowy przypis o treści):
* Art. 55 ust. 10 GBER. 

285 6 od dołu post). post)**.
(nowy przypis o treści):
** Art. 55 ust. 11 GBER. 

286 2 od góry 1 mln euro 2 mln euro

286 14 od góry lokalnym do72: lokalnym do:

286 17 od góry przemysłowej. przemysłowej72.

286 przypis 72 Artykuł 56 GBER. Artykuł 56 ust. 1 GBER.


