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Pomoc publiczna w działaniu 
1.3 RPO Województwa 
Podkarpackiego 
Projekty typu 2: Inkubatory 
przedsiębiorczości 



Inkubator przedsiębiorczości  
 
Inkubator przedsiębiorczości jest wyodrębnioną 
jednostką, dysponującą nieruchomością, która 
prowadzi kompleksowy program wsparcia 
początkującego przedsiębiorcy. Program ten wspiera 
przedsiębiorców od momentu powstania pomysłu na 
utworzenie przedsiębiorstwa aż do momentu uzyskania 
stabilności rynkowej (tzw. program inkubacji 
przedsiębiorczości). 



Typy beneficjentów 
 
 JST i  ich jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną 
Instytucje otoczenia biznesu 
Szkoły wyższe  



Podstawa prawna działalności JST 
 
 Art. 8 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej: 
Organy administracji publicznej wspierają rozwój 
przedsiębiorczości, tworząc korzystne warunki do 
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w 
szczególności wspierają mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców 
 
Art. 18 ustawy o samorządzie gminnym: 
Do właściwości Rady Gminy należy uchwalanie programów 
gospodarczych 



Definicja pomocy publicznej 
 
Art. 107 ust. 1 TFUE 
 

– wspieranie przedsiębiorstwa 
– pochodzenie ze środków publicznych 
– selektywność 
– korzyść 
– zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji i wpływ na 

wymianę handlową na rynku unijnym 



Pojęcie przedsiębiorstwa 
 
 

art. 1 załącznika 1 do rozporządzenia 651/2014 
 
 przedsiębiorstwo – podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą 
  
 działalność gospodarcza – oferowanie towarów i usług na 

rynku, w zakresie którego występuje konkurencja 



Środki publiczne 
 

środki przekazane przez: 

- administrację (wszystkich szczebli) 

- agencje rządowe 

- przedsiębiorstwa publiczne 

- podmioty, którym władze publiczne powierzyły 
administrowanie środkami publicznymi 



Selektywność 
 

wsparcie udzielane 

- wskazanemu podmiotowi 

- wskazanej grupie podmiotów (w ramach danego sektora, branży 
lub regionu) 

- w związku z produkcją określonego produktu czy świadczeniem 
określonych usług 



Korzyść 
Beneficjent nie mógłby określonego wsparcia (w tych samych 
okolicznościach i na tych samych warunkach) uzyskać na rynku, w 
szczególności: 

- wsparcie o charakterze bezzwrotnym – dotacje, umorzenia, 
bonifikaty 

- pożyczki i kredyty oprocentowane poniżej stopy rynkowej 

 

Korzyść odnosi się do parametrów dofinansowania, a nie do 
efektów jego wykorzystania i dotyczy relacji pomiędzy 
podmiotem udzielającym pomocy, a beneficjentem. 



Naruszenie lub groźba naruszenia konkurencji 
 

beneficjent prowadzi działalność, w zakresie której nie ma monopolu i 
otrzymuje selektywną korzyść, która wzmacnia jego pozycję na rynku w 
porównaniu z konkurentami 

 

istnieje domniemanie spełnienia czwartej przesłanki, gdy poprzednie są 
jednocześnie spełnione (można je obalić)  

 

wystarczy stwierdzić prowadzenie działalności na rynku konkurencyjnym 

nie trzeba stwierdzać faktycznego zakłócenia konkurencji 

 

konkurencja ≠ konkurencyjność 



Wpływ na wymianę handlową na rynku 
unijnym 
 

produkt lub usługa stanowią przedmiot wymiany na rynku 
unijnym 
nie ma znaczenia fakt, że beneficjent nie bierze bezpośredniego 
udziału w wymianie handlowej 
 
dodatkowe znaczenia może mieć fakt, że na danym rynku 
działalność prowadzą lub podjęciem jej są zainteresowane 
podmioty z innych państw członkowskich 



Wpływ na wymianę handlową na rynku 
unijnym 
 

Nie wpływa na wymianę handlową: 
 

Pomoc  na infrastrukturę której gospodarcze 
wykorzystanie ograniczono do 20% wydajności 
infrastruktury (pkt 207 Notion of aid) 
Zwyczajowa infrastruktura (jak np. restauracje, 
sklepy lub płatne parkingi) obiektów 
wykorzystywanych niemal wyłącznie do 
prowadzenia działalności niegospodarczej 



Wpływ na wymianę handlową na rynku 
unijnym 
 

Nie wpływa na wymianę handlową: 
 

Pobieranie opłat  pokrywających część kosztów 
funkcjonowania instytucji działających w obszarze 
kultury, opieki społecznej i zdrowotnej, edukacji czy 
zabezpieczenia społecznego (zawsze istotna jest 
ocena działalności gospodarczej z punktu widzenia 
unijnej definicji przedsiębiorcy i spełniania 
przesłanek pomocy publicznej) 

 



Działalność JST w zakresie inkubacji 
przedsiębiorczości w przypadku gdy 
 
 
 

 polega na realizacji zadań publicznych 
 jest działalnością non – profit 
 polega na transferze korzyści (udzielaniu pomocy 
publicznej) 

 
Nie podlega przepisom o pomocy publicznej 
 
 



W przypadku innych podmiotów – 
konieczna ocena indywidualna 
 
W kontekście:  
 transferu korzyści 
 komercyjnego charakteru usług oferowanych 
przez instytucję otoczenia biznesu 
 działalności na konkurencyjnym rynku  

 
Szeroki zakres działalności: wynajem i 
zarządzanie nieruchomościami, świadczenie 
usług doradczych, szkoleniowych, finansowych 
 



Przedmiot analizy  
 

Przedmiotem analizy w kontekście występowania 
pomocy publicznej jest działalność którą 
zamierzamy wspierać, a nie podmiot (beneficjent – 
wnioskodawca).  
Warunek: w przypadku gdy wnioskodawca 
prowadzi działalność gospodarczą i niegospodarczą - 
wykluczenie subsydiowania skrośnego 
Por. pkt 205-206 Notion of aid (Komunikat Komisji 
w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu 
art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej  
(2016/C 262/01)) 



Szkolnictwo wyższe 
 Podstawa działalności – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym. 
 Z decyzji Komisji – W przypadku, gdy wsparcie 
dotyczy podmiotu działającego w krajowym systemie 
oświaty, pomoc publiczna nie wystąpi, o ile głównym 
celem działalności takiego podmiotu jest cel 
edukacyjny, a nie osiąganie przychodów. 



Szkolnictwo wyższe 
 Czy uczelnia prowadzi działalność gospodarczą? 
 studia podyplomowe, kursy, szkolenia – działalność 
komercyjna 
 studia stacjonarne i niestacjonarne I-III stopnia w zw. 
z art. 99 ustawy (opłaty ograniczone do kosztów 
niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia studiów, 
bez kosztów inwestycyjnych) w przypadku uczelni 
publicznych także działalność niegospodarcza 
 Ograniczenie z art. 99 ustawy nie dotyczy uczelni 
niepublicznych – w związku z tym ich działalność 
uznawana jest za gospodarczą. 



Charakter działalności organizacji badawczych 

Niegospodarcza Gospodarcza 

1. Podstawowa  

 Edukacja publiczna (studia I-III stopnia) 

 Niezależne badania naukowe, w tym 

efektywna współpraca 

 Upowszechnianie wyników badań 

poprzez dydaktykę, otwarte bazy danych, 

oprogramowanie i publikacje 

2. Transfer wiedzy 

 poprzez, we współpracy lub na rzecz 

podmiotu zależnego organizacji 

 wszelkie dochody są reinwestowane w 

działalność podstawową (pkt 1)   

 Badania zlecone 

 Usługi badawcze 

 Wynajem infrastruktury 

 Edukacja poza publicznym 

systemem (studia podyplomowe, 

kursy, szkolenia zamówione) 



Pomoc dla inkubatorów 
przedsiębiorczości 



Wspólne dla wszystkich 
przeznaczeń warunki 
dopuszczalności 



Podstawa prawna 

 
 

 Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 

651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu - GBER  

 Właściwe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

 

 

 

 

 



Progi notyfikacyjne 

 progi dotyczą kwoty pomocy, a nie kosztów 
kwalifikowalnych 

 progi odnoszone do przedsiębiorstwa i beneficjenta 
weryfikowane są poprzez spełnienie jednocześnie obu 
tych warunków 

 progi nie mogą być obchodzone przez sztuczne 
dzielenie projektów 
 



Przejrzystość pomocy 

 wartość pomocy musi być określona w momencie 
jej udzielenia 

 pomoc musi dać się wyrazić w EDB 

 problem występowania pomocy na wielu poziomach 
realizacji projektu i transferu korzyści  
 



Pomocy  państwa wyłączonej z obowiązku notyfikacji na mocy 

rozporządzenia 651/2014  nie  można  kumulować  z  pomocą  de  minimis  

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem 

takiej kumulacji byłoby przekroczenie poziomów intensywności pomocy 

określonych w rozdziale III rozporządzenia 651/2014.  

Kumulacja  



Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył 

pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad 

projektem lub rozpoczęciem działalności. Wniosek o przyznanie pomocy 

musi zawierać co najmniej następujące informacje:  

a)   nazwę przedsiębiorstwa i informację o jego wielkości;  

b)  opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i zakończenia;  

c)  lokalizację projektu  

d)  wykaz kosztów projektu;  

e) rodzaj  pomocy  (dotacja,  pożyczka,  gwarancja,  zaliczka  zwrotna,  
zastrzyk  kapitałowy  lub  inne)  oraz  kwota  finansowania publicznego, 
potrzebnego do realizacji projektu.  

Efekt zachęty - GBER 
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Rozpoczęcie realizacji inwestycji 
 

 Rozpoczęcie prac: 
 rozpoczęcie prac budowlanych związanych z inwestycją lub 
 pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub 
 inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,  

 - w zależności od tego co nastąpi najpierw. 

  

 Za rozpoczęcie prac nie uznaje się: 
 kupna gruntu,  
 prac przygotowawczych, takich jak uzyskiwanie zezwoleń i wykonywanie 

wstępnych studiów wykonalności.    

  

 W przypadku przejęć „rozpoczęcie prac” wiąże się z momentem nabycia 
aktywów związanych z nabywanym przedsiębiorstwem.   

  



29 

Rozpoczęcie inwestycji 

Art. 3 pkt 6 i 7 ustawy – Prawo budowlane  

 Roboty budowlane – budowa (wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 
budowlanego) + prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego  

 

Art. 41 ustawy – Prawo budowlane 

 Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na 
terenie budowy: 

 wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, 

 wykonania niwelacji terenu,  

 zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych 
obiektów,  

 wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby 
budowy  



Pomoc na infrastrukturę 
lokalną 



Infrastruktura lokalna 

Zakres podmiotowy 

 

Wyłączenie infrastruktury objętej innymi 
przeznaczeniami GBER – poza infrastrukturą z 
przeznaczeń regionalnych 

 Funkcje dla gospodarki i lokalnego rynku 



Infrastruktura lokalna 

Zasady funkcjonowania 

 

Udostępnianie na szeregowi użytkowników na 
niedyskryminacyjnych i przejrzystych zasadach  

 Stawki rynkowe 

 Ew. wybór operatora w trybie konkurencyjnym 

 

 



Infrastruktura lokalna 

Warunki udzielania pomocy 

 

 Pomoc inwestycyjna – różnica między kosztami 
kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym 

 

 

 

 

 



Infrastruktura lokalna 

Zysk operacyjny 

 

 Pomoc inwestycyjna – jeśli z analizy wynika, że 
infrastruktura będzie przynosiła straty operacyjne – nie 
można zwiększać wartości pomocy. 

 Przy obliczaniu zysku operacyjnego nie można brać pod 
uwagę kosztów amortyzacji 

 Różnica między kosztami kwalifikowalnymi, a zyskiem 
operacyjnym w porównaniu z wynikiem zastosowania 
metodologii luki finansowej  

 



Pomoc regionalna 



Intensywność pomocy Próg powodujący obowiązek 

notyfikacji  

10% 7,5 mln EUR 

15% 11,25 mln EUR 

25% 18,75 mln EUR 

35% 26,25 mln EUR 

50% 37,5 mln EUR 

Progi skutkujące obowiązkiem notyfikacji 



Inwestycja początkowa 
 

 Projekt musi być zakwalifikowany do jednego z rodzajów inwestycji początkowej 

 

 Utworzenie nowego zakładu   

 

 Rozbudowa istniejącego zakładu – zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego 
zakładu (np. uruchomienie kolejnej linii produkcyjnej) 

 

 Zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcyjnego istniejącego zakładu – nowe 
rozwiązanie technologiczne lub organizacyjne odmienne od dotychczasowego – nie 
wystarczy zmiana procesu na sprawniejszy, szybszy 

 
 zmiana musi być „zasadnicza” i dotyczyć „całościowego” procesu  
 powinna być związana z „procesem” a nie samym „produktem” 

 
 Nowość! koszty kwalifikowane muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów, 

jakie poniesiono w związku z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu 
poprzednich 3 lat obrotowych 
 



Inwestycja początkowa 

 Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd nie 
wytwarzanych 

 

 rozszerzenie oferty produktowej (usługowej) na produkty (usługi) 
dotychczas nie produkowane (świadczone) – odnosi się jedynie do już 
wytwarzanego towaru. Jeśli pojawia się nowy produkt to dywersyfikacja 
albo nowy zakład 

 Nowość! koszty kwalifikowane muszą przekraczać o co najmniej 200% 
wartość księgową aktywów (wartość rezydualna aktywów na zakończenie 
roku podatkowego poprzedzającego rozpoczęcie prac), które są ponownie 
wykorzystywane, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym 
rozpoczęcie prac (aktywa ponownie wykorzystane to także budynki, 
magazyny, ziemia – możliwość uwzględniania pro rata).   

 Warunki dywersyfikacji i zasadniczej zmiany muszą weryfikowane przed i 
po zakończeniu projektu 



 Koszty kwalifikowalne inwestycji 
rzeczowe aktywa trwałe (wartości materialne): 

 - grunty, 

 - budynki i budowle, 

 - maszyny/urządzenia. 

 

wartości niematerialne i prawne: 

 - prawa patentowe (dotyczące wynalazków, utworów), 

 - licencje (np. na program komputerowy), 

 - know – how, 

 - nieopatentowana wiedza techniczna. 

 

Nabywane aktywa muszą być nowe – nie dotyczy to MŚP oraz przejęć (nabycia 



Koszty kwalifikowalne inwestycji  w praktyce 

 Inwestycje produkcyjne – zazwyczaj grunty, budowle, budynki, maszyny/urządzenia 

 Inwestycje usługowe (np. centra finansowe, doradcze, księgowe, wsparcia procesów 
biznesowych) – na ogół zakup: 

 infrastruktury technicznej (telefony, centrale telefoniczne), 

 sprzętu biurowego / wyposażenia technicznego (komputery, biurka, krzesła, 
szafy, drukarki, faksy, itp.),  

 wynajem powierzchni biurowych  

 

 Przy dywersyfikacji – na ogół zakup maszyn, narzędzi oraz wartości niematerialnych i 
prawnych   

 

 Art. 7 GBER 

dokumentacja dotycząca kosztów kwalifikowanych musi być klarowna, szczegółowa i 
aktualna.  



Koszty kwalifikowalne inwestycji 

Najem / dzierżawa / leasing: 
 gruntów i budynków – musi trwać co najmniej 5 lat (MŚP – 3 lata) od 

przewidywanego terminu zakończenia inwestycji  

 

 instalacji i maszyn – musi mieć formę leasingu finansowego i obejmować opcję 
zakupu aktywów po wygaśnięciu umowy   

Wartości niematerialne i prawne (warunki muszą być spełnione 
łącznie): 
 duzi – kwalifikowane do wysokości 50% całkowitych kosztów inwestycji danego 

projektu, MŚP – można uwzględnić całkowite, 

 muszą pozostać związane z danym obszarem objętym pomocą (zakaz przenoszenia 
do innych regionów), muszą być nabywane na warunkach rynkowych  

 muszą być włączone do aktywów beneficjenta pomocy, podlegać amortyzacji i 
pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc przez co najmniej 5 lat 
(MŚP – 3 lata)  



W oparciu o koszty inwestycji, np.: grunty, budynki biurowe, hale produkcyjne, 
wyposażenie (maszyny/urządzenia), licencje na programy komputerowe 

 

W oparciu o koszty zatrudnienia:   

 tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – przyrost 
netto liczby pracowników w stosunku do średniej z poprzednich 12 miesięcy, 
w wyniku realizacji nowej inwestycji w okresie 3 lat od dnia jej zakończenia. 

 stworzone zatrudnienie – stan zatrudnienia u danego przedsiębiorcy = 
dotychczasowe miejsca pracy + nowo utworzone 

 koszty kwalifikowane – 2-letnie koszty pracy nowo zatrudnionych 
pracowników obejmujące: 

a)  wynagrodzenie brutto (przed opodatkowaniem) 

b) obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne 

Obliczanie wielkości pomocy regionalnej 



Rozporządzenie RM z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy 
pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 1 lipca 2014 r., poz. 878)  

 

Intensywność pomocy: 
• 50% - lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie;  
• 35% - kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, 

świętokrzyskie, zachodniopomorskie oraz podregiony: ciechanowsko-płocki, 
ostrłęcko-siedlecki, radomski, warszawski wschodni; 

• 25% - dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie; 
• 20% - podregion warszawski zachodni;  
• 15% - m. st. Warszawa w okresie 1.7.2014 – 31.12.2017; 
• 10% - m.st. Warszawa w okresie 1.1.2018 – 31.12.2020.  

 

+ 20% dla małych przedsiębiorstw 

+ 10% dla średnich przedsiębiorstw 



Obowiązek wnoszenia 25% wkładu własnego wolnego od 
środków publicznych 

 

- Środki własne lub zewnętrzne źródła finansowania 

- Pożyczki udzielane ze środków publicznych ale na 
zasadach rynkowych należy uznać za wkład własny wolny 
od środków publicznych 

- Środki zarządzane centralnie przez Komisję Europejska 
należy traktować jak publiczne mimo, że nie są uważane 
za pomoc publiczną 



Trwałość projektu 
 Utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat (MŚP 3 lata) po 

jej zakończeniu. 

 

 nie wyklucza to wymiany instalacji/sprzętu/urządzeń, które w ciągu ww. okresu 
stały się przestarzałe w związku z szybkim rozwojem technologicznym lub się 
zepsuły pod warunkiem, że działalność gospodarcza zostanie przez minimalny 
wymagany okres utrzymana w danym regionie (z zastrzeżeniem zakazu udzielania 
pomocy regionalnej na wymianę instalacji lub urządzeń)   

 

 Gdy pomoc obliczana na podstawie kosztów zatrudnienia – utworzone miejsca pracy 
muszą zostać: 

 

 obsadzone w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji  

 utrzymane przez okres 5 lat (MŚP – 3 lata) od pierwszego obsadzenia stanowiska  



 
Pomoc udzielana przez 
inkubatory 



 
Pomoc na szkolenia  
  
Pomoc na usługi doradcze 
 
 



 Pomoc szkoleniowa 

 Pomocy  nie  przyznaje się  na  szkolenia  

prowadzone  przez  przedsiębiorstwa w celu  

przestrzegania obowiązkowych norm krajowych w 

zakresie szkoleń.  

  



 Pomoc szkoleniowa – koszty kwalifikowalne 

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.  

  



 Pomoc szkoleniowa – intensywność 

Intensywność  pomocy  nie  przekracza  50  %  kosztów  

kwalifikowalnych.  Intensywność  pomocy  można  zwiększyć 

maksymalnie do 70 % kosztów kwalifikowalnych w następujący 

sposób:  

o  10  punktów  procentowych  w  przypadku szkoleń  dla  

pracowników  niepełnosprawnych  lub  znajdujących  się  w 

szczególnie niekorzystnej sytuacji;  

b) o  10  punktów  procentowych  w  przypadku  pomocy  na  

rzecz  średniego  przedsiębiorstwa  i  o  20  punktów  

procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego 

przedsiębiorstwa.  



 Pomoc szkoleniowa 

 Pomocy  nie  przyznaje się  na  szkolenia  

prowadzone  przez  przedsiębiorstwa w celu  

przestrzegania obowiązkowych norm krajowych w 

zakresie szkoleń.  

  



 Pomoc szkoleniowa – koszty kwalifikowalne 

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.  



 Pomoc szkoleniowa – intensywność 

Intensywność  pomocy  nie  przekracza  50  %  kosztów  

kwalifikowalnych.  Intensywność  pomocy  można  zwiększyć 

maksymalnie do 70 % kosztów kwalifikowalnych w następujący 

sposób:  

o  10  punktów  procentowych  w  przypadku szkoleń  dla  

pracowników  niepełnosprawnych  lub  znajdujących  się  w 

szczególnie niekorzystnej sytuacji;  

b) o  10  punktów  procentowych  w  przypadku  pomocy  na  rzecz  

średniego  przedsiębiorstwa  i  o  20  punktów  procentowych w 

przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.  

  



 Pomoc na usługi doradcze dla MŚP 

 Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów 

kwalifikowalnych.  

 Kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług doradczych 

świadczonych przez doradców zewnętrznych.  

 Usługi takie nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, 

nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi 

przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa 

podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.  

  



 
Pomoc de minimis 



Podstawa prawna 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 

marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 

 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 
  

 

 

 

 



Rozporządzenie 1407/2013 
 Może by udzielana podmiotom w trudnej sytuacji i w sektorze 

węglowym 

 

 Pułap pomocy 

 100 tys. euro – w sektorze drogowego transportu towarowego  

 200 tys. euro – w pozostałych sektorach 

 w okresie 3 kolejnych lat - bieżący rok podatkowy oraz dwa 

poprzedzające go lata 
 

 

 

 

 



Pomoc de minimis 

Pojęcie „jednego przedsiębiorstwa” – art. 2 ust. 2 rozporządzenia 
Komisji nr 1407/2013 

Limit pomocy de minimis przy połączeniach, przejęciach lub 
podziałach przedsiębiorstw 

Kumulacja pomocy de minimis z inną pomocą de minimis 



Kumulacja pomocy de minimis z pomocą de minimis 

Pomoc de minimis zgodną z 1407/2013 można łączyć z pomocą de 
minimis: 

Przyznaną zgodnie z rozporządzeniem 360/2012 - do pułapu 500 tys. 
EUR 

W rolnictwie i rybołówstwie – do limitu 200 tys. EUR 

 

Przy zapewnieniu rozdzielności księgowej! 

 



Kumulacja pomocy de minimis z pomocą de minimis 

500 tys. EUR – na SGEI  

200 tys. EUR – 1407/2013 

100 tys. EUR  – transport 

30 tys. EUR – w rybołówstwie 

15 tys. EUR – rolnictwo 



Kumulacja pomocy de minimis 

• Kumulacja pomocy de minimis 

 

• z każdą pomocą de minimis, otrzymaną w okresie 3 ostatnich lat, 
niezależnie od formy i źródła – pułap 200 tys. EUR 

 

• limit ten – w przypadku grupy podmiotów – dotyczy całej grupy 

 

• z każdą pomocą o innym przeznaczeniu otrzymaną w odniesieniu do tych 
samych kosztów kwalifikowanych – intensywność pomocy  
o innym przeznaczeniu 

 

• z każdą pomocą o określonym pułapie (np. risk capital) – pułap pomocy o 
innym przeznaczeniu 

 



 Zaświadczenia 

 Organ udzielający pomocy wydaje je z urzędu  

 Wydanie zaświadczenia w dniu udzielenia pomocy 

 Zaświadczenia korygujące 

 

 Sposób wydawania zaświadczeń dla podmiotów 

powiązanych i ustalanie wykorzystanego pułapu 

 

  



Definicja jednego 
przedsiębiorstwa - 

beneficjenta pomocy de 
minimis 



Przedsiębiorstwa należy uznać za powiązane jeśli:  

przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w 
roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; 

przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków 
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego 
przedsiębiorstwa; 

przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne 
przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub 
postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki; 

przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem 
innego przedsiębiorstwa kontroluje(…), większość praw głosu 
udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. 

 

Przedsiębiorstwa powiązane   



Art. 2 ust. 2 akapit drugi  
rozporządzenia 1407/2013 

 

Jednostki gospodarcze pozostające w 
jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w 
akapicie pierwszym lit. a)–d), za pośrednictwem 
jednej innej jednostki gospodarczej lub kilku 
innych jednostek gospodarczych również są 
uznawane za jedno przedsiębiorstwo 

Jednostki nie muszą mieć relacji bezpośrednio 
ze sobą 

 

 



Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

Przykłady: 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na 
podstawie wpisu do CEIDG jest jednostką gospodarczą 
(przedsiębiorstwem) 

osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i ma 
100% udziałów w dwóch spółkach z o.o. – wszystkie 
trzy podmioty mają wspólny limit pomocy de minimis 

osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej i 
ma 100% udziałów trzech spółkach z o.o. – każda z nich 
ma odrębny limit pomocy de minimis 

 

 



Spółki cywilne i spółki osobowe  

W spółkach jawnych, partnerskich i spółkach cywilnych nie ma 
udziałów (udział w majątku czy zyskach nie przekłada się na 
prawa głosu). 

Umocowanie wspólników w spółce jawnej określa umowa tej 
spółki zgodnie z art. 39-40 KSH 

• Art. 40.  

• § 1. Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub 
kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie 
późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas 
wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.  

Równe prawa wspólników spółki cywilnej – art. 865 k.c. 

• Art. 865.  

• § 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia 
spraw spółki.  

 



Spółki cywilne i spółki osobowe 
 

 

komplementariusz w spółce komandytowej i spółce 
komandytowo - akcyjnej pełni funkcję „zarządu” tej spółki, 
prowadzi jej sprawy i ją reprezentuje. W odróżnieniu od 
komandytariusza, komplementariusz odpowiada za 
zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swoim majątkiem 
(rozdział 2 i rozdział 3 KSH). 

 

 

 



Wyjątek dotyczący przedsiębiorstw komunalnych 

pkt 4 preambuły do rozporządzenia 1407/2013 - jednostki 
gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłączenie dlatego, 
że każda z nich jest bezpośrednio związana z danym organem 
publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą 
traktowane jako powiązane 

 

 



Przykład 

JST 

Spółka I 

Spółka IA  Spółka IB 

Spółka II Spółka III Spółka IV 

Kolorami oznaczono podmioty  
o wspólnych limitach 



Przedsiębiorstwa zagraniczne 

Art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013 

   Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej 
przez państwo członkowskie jednemu 
przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 
EUR w okresie trzech lat podatkowych 

Nie mają znaczenie powiązania z podmiotami 
zagranicznymi ze względu na brak możliwości 
dostępu do danych o powiązaniach występujących 
za granicą 
 

•   



Pomoc de minimis w działaniu 
1.3 RPO Województwa 
Podkarpackiego 
Projekty typu 4: Promocja 
gospodarcza 



Koszty kwalifikowalne pomocy de 
minimis na promocję gospodarczą 
Co prawda rozporządzenie 1407/2013 nie ogranicza 

katalogu kosztów kwalifikowalnych 

ale 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. d nie ma ono zastosowania do 
pomocy przyznawanej na działalność związaną z 
wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, 
tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością 
wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem 
sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi 
związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej  

Zakaz dotyczy subsydiowania eksportu  

Można wspierać przedsiębiorstwa eksportujące 

 



Koszty kwalifikowalne pomocy de minimis 
na promocję gospodarczą 
Można finansować: 

Usługi doradcze w zakresie przygotowania 
strategii marketingowych 

 Koszty podróży i udziału w targach i wystawach 

 

Nie można finansować 

 Koszty stałych siedzib i biur 

 Koszty reklamy i podróży (koszty operacyjne) 

 Koszty zagranicznych doradców handlowych  

 



Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego  
Departament Zarządzania RPO 

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów  
 
tel. 017/ 747 67 05 
mail:  drp@podkarpackie.pl 
 
www.rpo.podkarpackie.pl 

Dziękuję Państwu za uwagę 
 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

