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Pojęcie pomocy publicznej ma swoje źródło w prawie
unijnymi i tylko w kontekście przepisów, tego porządku
prawnego, może być interpretowane.
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Kiedy wystąpi pomoc publiczna - przesłanki występowania:
• pomoc uzyskuje przedsiębiorstwo (spółka prawa
handlowego, osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, rolnik)
• selektywność – wsparcie uzyskują przedsiębiorcy
z terenu Gminy

• środki publiczne – środki państwa
• korzyść (uprzywilejowanie) – bezzwrotna forma
dofinansowania - dotacja

• zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji
• wpływ na wymianę handlową między państwami
członkowskimi
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Dofinansowanie uzyskane w ramach
Programu usuwania azbestu spełnia
te przesłanki

Szczególny rodzaj wsparcia - Pomoc de minimis
Pomoc de minimis to pomoc, która:
ma ograniczoną wysokość w określonym czasie
nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi
nie zakłóca ani nie grozi zakłóceniem konkurencji
nie ma określonego przeznaczenia
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Obowiązujące przepisy dotyczące pomocy de minimis
Pomoc de minimis - 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 24.12.2013, str. 1),
Pomoc de minimis w rolnictwie - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 353 z 24.12.2013,
str. 9),
Pomoc de minimis w rybołówstwie - rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia
27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury
(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).
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Ekwiwalent dotacji brutto - EDB
Ekwiwalent dotacji brutto /EDB/ - w Programie usuwania azbestu jest równy kwocie brutto
(bez potrącania należnych podatków) pomocy przekazanej przedsiębiorcy tzn. całkowitym
kosztom zdjęcia i utylizacji azbestu.

Pomoc de minimis po przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto /EDB/ nie może
przekroczyć maksymalnej wartości pomocy dla „jednego przedsiębiorstwa” w okresie
trzech ostatnich lat obrotowych.
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Obowiązujące limity pomocy de minimis
Limity pomocy de minimis wynoszą odpowiednio:
dla podmiotów działających w sektorze innym jak sektor produkcji rolnej i rybołówstwa 200 000 euro,
dla podmiotów działających w sektorze drogowym - 100 000 euro,
dla podmiotów działających w sektorze produkcji rolnej – 15 000 euro,
dla podmiotów działających w sektorze rybołówstwa – 30 000 euro.
Limity obowiązują w okresie trzech ostatnich lat obrotowych.
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Rolnik – definicja w pomocy publicznej
• rolnik - osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status
prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz która prowadzi działalność rolniczą.
• działalność rolnicza - oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając w to
zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub utrzymywanie
gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
• gospodarstwo rolne - wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
• posiadacz gospodarstwa rolnego - właściciel, dzierżawca, użytkownik lub osoba mająca inne prawo, z
którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Płatności przysługują faktycznemu
użytkownikowi, który rzeczywiście wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania gospodarstwa. Mogą nimi być działania organizacyjne, kierownicze, jak i osobiste
zaangażowanie w bezpośrednim wykonywaniu pracy fizycznej w gospodarstwie. Prowadzenie
działalności rolniczej nie musi polegać tylko na "własnoręcznym" prowadzeniu prac polowych, ale
obejmuje również: swobodne decydowanie o tym, jakie rośliny uprawiać, jakich należy dokonywać
zabiegów agrotechnicznych, zbieranie samodzielnie bądź przy udziale innych osób plonów, itp.
Prowadzenie działalności rolniczej rozumiane jest jako dokonywanie nakładów i czerpanie ewentualnych
korzyści.
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Przedsiębiorca – definicja w pomocy publicznej
Przedsiębiorstwo wg ETS to:
• Każdy podmiot – oferujący towary i/lub usługi na rynku, bez względu na formę prawną
prowadzenia działalności, sposób jej finansowania, wielkość, występowanie
zarobkowego charakteru tej działalności…(sprawa C 41/90 Hőfnerand Elser, pkt21)
Przedsiębiorcą może być stowarzyszenie lub fundacja, które nie działają z zamiarem
osiągania zysku.
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Pojęcie „jednego przedsiębiorstwa”
Według definicji UE pod pojęciem „jednego przedsiębiorcy” należy rozumieć wszystkie
jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z poniższych
stosunków:
jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw
głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,
jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków
organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki
gospodarczej,
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,
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 tego przedsiębiorcy, większość
praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.
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Pojęcie „jednego przedsiębiorstwa”
Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa
powyżej, za pośrednictwem innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek
gospodarczych, również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.
Przy badaniu powiązań pomiędzy jednostkami gospodarczymi:

należy brać pod uwagę powiązania podmiotowe, a nie osobowe
nie należy badać powiązań międzynarodowych jednostek gospodarczych
wartość limitu pomocy odnosi się do jednego podmioty gospodarczego tylko na terenie
Polski
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Pojęcie „jednego przedsiębiorstwa”
200 tys. Euro

Prezes
Jan Kowalski

Jan
Kowalski

B
A
200 tys. Euro

C

B
200 tys. Euro

Jan Kowalski jest osobą fizyczną nie prowadzi
działalności gospodarczej, ma jednak udziały w
jednostkach gospodarczych A (60 %) i B (70 %).
W przypadku wnioskowania o pomoc de minimis
każda z jednostek gospodarczych (A i B) może
korzystać z odrębnych maksymalnych limitów.
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200 tys. Euro

Jan Kowalski jest Prezesem spółki, która ma
udziały w jednostkach gospodarczych B (60 %)
i C (70 %). Jako Prezes spółki wnioskuje o
udzielenie pomocy de minimis. W przypadku
wszystkie jednostki gospodarcze mają jeden
wspólny maksymalny limity pomocy de minimis.

Pojęcie „jednego przedsiębiorstwa”
Przedsiębiorstwo
A

Osoba
fizyczna X
Przedsiębiorstwo
B

Osoba
fizyczna Y
Przedsiębiorstwo
C

W przypadku wnioskowania o pomoc de minimis przez jednostki gospodarcze A, B lub C,
każda jest uznana za przedsiębiorstwo i ma do dyspozycji pełny limit pomocy de minimis.
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Warunki dofinansowania przedsięwzięć związanych
z realizacją gminnych programów usuwania azbestu na lata
2016 – 2017
Warunki zapisane w Programie:
5. Gmina zobowiązana jest do dokonania oceny wsparcia udzielanego społeczności
lokalnej z punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej. Gmina przejmuje pełną
odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć. Gmina jest
podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia
zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków
podmiotu udzielającego pomocy.
Warunki zapisane w umowie dotacji zawieranej przez Gminę z WFOŚiGW w Zielonej
Górze:
„§ 2 ust. 2. Dotowany jako podmiot udzielający pomocy publicznej ostatecznemu odbiorcy
zobowiązuje się do zapewnienia zgodności udzielanej pomocy publicznej z jej zasadami
oraz do realizacji obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.”
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Obowiązki wnioskodawców - przedsiębiorców i rolników
objętych pomocą de minimis
1. Złożyć formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy
ubieganiu się o pomoc de minimis:

podmioty działające w rolnictwie lub rybołóstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)
podmioty działające w innych sektorach (Dz. U. z 2014, poz. 1543)

2. Poinformować o wszelkiej pomocy de minimis otrzymanej w roku składania
wniosku oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających
przedstawić kopie zaświadczeń o pomocy de minimis albo złożyć stosowne
oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy
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Obowiązki Gminy wobec wnioskodawców - przedsiębiorców i
rolników objętych pomocą publiczną
Na Gminę stającą się podmiotem udzielającym pomocy publicznej, z mocy prawa,
nałożone są obowiązki:
 w zakresie weryfikacji dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis podmiotowi
trzeciemu – przedsiębiorcy / rolnikowi działającemu na terenie Gminy

wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis
w zakresie sprawozdawczości
w zakresie archiwizacji wszelkich informacji o udzielanej pomocy publicznej
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Weryfikacja dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis przedsiębiorcy
działającemu na terenie Gminy
Gmina ogłasza
nabór wniosków do
Programu usuwania
azbestu

Gmina z wniosku
przedsiębiorcy / rolnika
określa wstępną kwotę
pomocy
=
ilość azbestu x 800 zł/Mg

Przedsiębiorca /
rolnik zgłasza się
Gminy

Wraz ze zgłoszeniem
składa wniosek o
udzielenie pomocy do
minimis

Suma otrzymanej i planowanej
pomocy de minimis
< odpowiedniego limitu
Suma otrzymanej i planowanej
pomocy de minimis
> lub = odpowiedniego limitu
Wniosek
przedsiębiorcy /
rolnika zostaje
odrzucony
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Gmina weryfikuje:
 poprawność złożonego wniosku
 kwotę pomocy de minimis
uzyskanej przez przedsiębiorcę /
rolnika w ostatnich trzech latach
obrotowych
W dniu podpisania z wnioskodawcą
– przedsiębiorcą / rolnikiem umowy
lub protokołu wykonania robót
Gmina wystawia zaświadczenie o
udzieleniu pomocy de minimis

Gmina wprowadza udzieloną
pomoc do aplikacji:
 SHRiMP (UOKiK) w terminie 7
dni
 do 20 dnia następnego miesiąca
do SRPP (MRiRW)
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
§ 3. Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera:
1) datę wydania;
2) pieczęć podmiotu udzielającego pomocy;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę oraz adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby
beneficjenta pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
5) dzień udzielenia pomocy;
6) wartość udzielonej pomocy brutto w złotych i w euro;
7) wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy;
8) stwierdzenie, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
9) informację dotyczącą właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej regulującego warunki dopuszczalności udzielania
pomocy o charakterze pomocy de minimis, które miały zastosowanie do udzielonej pomocy de minimis albo pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie;
10) dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.
§ 3a. Zaświadczenie o pomocy de minimis, oprócz informacji określonych w § 3, zawiera:
1) w przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz
spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej
spółce - numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby tego
wspólnika albo komplementariusza;
2) informację, czy pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego
towarów
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Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm) Wnioskodawca ponosi pełną
odpowiedzialność za prawdziwość informacji przedstawianych we wniosku o dofinansowanie
realizacji Zadania.
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Dziękuję za uwagę
Urszula Poszwald – ekspert ds. rozliczeń
Tel 68 419 69 31
E mail uposzwald@wfosigw.zgora.pl

