POMOC DE MINIMIS TO WSPARCIE ZE STRONY STOWARZYSZENIA WJM 2020
DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW (MŚP)
MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH





















Reguły przyznawania wsparcia finansowego można znaleźć w:
 rozporządzeniu 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).
Pomoc de minimis w ramach projektu pn. 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru
Wielkich Jezior Mazurskich stanowić będzie wartość wydatków związanych z uczestnictwem
przedsiębiorców w wydarzeniach/działaniach projektowych.
Zasady udzielania pomocy będą korespondowały z zasadami rekrutacji przedsiębiorców do
poszczególnych wydarzeń/działań projektowych, a zasady zwrotu pomocy – z zasadami
rezygnacji oraz wykluczenia z projektu.
Ten rodzaj stanowi atrakcyjną propozycję dla przedsiębiorców. Aby z niej skorzystać, należy
jednak spełnić pewne warunki.
Transfer wsparcia następuje wyłącznie poprzez udzielenie pomocy stanowiącej pomoc de
minimis, na zasadach określonych w:
 Regulaminie udzielana pomocy de minimis w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. 7 Cudów Mazur –
promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.
WARUNKI UZYSKANIA POMOCY
Stowarzyszenie WJM 2020 w ramach posiadanego potencjału zapewnia przedsiębiorcom równy
dostęp do uczestniczenia w wydarzeniach/działaniach projektowych.
Pomoc uzyskana przez Beneficjentów w zakresie wydatków związanych z uczestnictwem
przedsiębiorcy w wydarzeniach/działaniach projektowych, w ramach transferu korzyści
ekonomicznych w zakresie działalności zgodnych z celami Projektu - na warunkach
preferencyjnych stanowi pomoc de minimis.
Pomoc udzielana przez Stowarzyszenie WJM 2020 Przedsiębiorcom ma formę dotacji,
przekazywanej poprzez finansowanie Beneficjentom wydatków związanych z uczestnictwem
przedsiębiorcy w wydarzeniach/działaniach projektowych.
Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w
danym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych
źródeł i w różnych formach, nie przekroczy równowartości kwoty 200 000 EUR dla jednego
przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w sektorze
drogowego transportu towarów równowartości kwoty 100 000 EUR.
Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
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 udzielana jednemu przedsiębiorstwu podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym
pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorstwu w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą bez względu na jej formę i źródło
pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie może
przekroczyć odpowiedniego maksymalnego poziomu intensywności pomocy określonego dla
danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.
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Potwierdzeniem uzyskania przez Beneficjenta jest Zaświadczenie o uzyskanej pomocy de
minimis, które zawiera przynajmniej następujące informacje:
dane podmiotu udzielającego pomocy,
rodzaj udzielonej pomocy,
datę udzielenia pomocy,
kwotę udzielonej pomocy w złotych i w euro.

Pliki do pobrania
Zaświadczenie o pomocy de minimis (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)
 Zaświadczenie jest wystawiane z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą
de minimis. Za dzień udzielenia pomocy de minimis uznaje się datę zawarcia Umowy o
udzielenie pomocy de minimis.













LIMIT FINANSOWEGO WSPARCIA
Pomoc publiczna – spełnia warunki pomocy de minimis, jeżeli jej kwota przyznana konkretnemu
przedsiębiorcy w ciągu trzech lat podatkowych nie przekracza następujących limitów:
 200 000 EUR – limit podstawowy dla przedsiębiorców,
 100 000 EUR – limit pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność zarobkową w
zakresie drogowego transportu towarów.
Przedsiębiorca, który ubiega się o pomoc de minimis nie pierwszy raz, musi posiadać
odpowiednie Zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis.
Dokumenty są potrzebne do zweryfikowania wysokości uzyskanego wsparcia. W sumie w ciągu
trzech lat nie może ona przekroczyć określonych limitów. Limit dotyczy pomocy udzielonej w
ciągu trzech kolejnych lat podatkowych. Oznacza to, że dla przykładu ubiegając się o taką
pomoc w 2017 roku, trzeba uwzględnić kwoty otrzymane dotychczas w 2017, 2016 i 2015 roku
(oczywiście przy założeniu, że rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem podatkowym).
Każda instytucja udzielająca pomocy de minimis ma obowiązek wystawienia Zaświadczenia o
uzyskanej pomocy de minimis,
Obowiązkiem przedsiębiorcy jest takie zaświadczenia przechowywać i kontrolować, czy
udzielona mu pomoc nie przekroczy ustalonych limitów.
Wielkość otrzymanej dotychczas pomocy można sprawdzić w Urzędzie Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
KWESTIA POWIĄZAŃ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI
Trzeba też zwrócić uwagę na powiązania pomiędzy przedsiębiorcami – ma to istotne znaczenia
dla ustalenia kwoty przyznanej pomocy.
Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane
co najmniej jednym z następujących stosunków:
 jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw
głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków;
 jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu
administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
 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;
 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 powyżej, za
pośrednictwem jednej lub kilku innych jednostek gospodarczych są uznawane za jedno
przedsiębiorstwo, a w związku z tym obowiązuje je jeden limit pomocy de minimis.
Znajomość tych zasad jest konieczna do poprawnego wypełnienia Oświadczenia podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy publicznej, które jest niezbędnym dokumentem, za
każdym razem, gdy ubiegamy się o pomoc de minimis.
WARUNKI WYKLUCZAJĄCE POMOC
Do wsparcia finansowego ma prawo praktycznie każdy podmiot działający na rynku. Istnieje
jednak lista branż, którym taka pomoc nie zostanie przyznana. Na wsparcie ze strony organów
publicznych nie mogą liczyć firmy działające w sektorach:
 rybołówstwa i akwakultury;
 podstawowej produkcji produktów rolnych (wymienionych w Załączniku I do Traktatu
Wspólnoty Europejskiej) oraz ich przetwarzania i wprowadzania do obrotu (w niektórych
przypadkach);
 związanych z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich (pomoc dotyczy
bezpośrednio liczby wywożonych produktów, tworzenia i prowadzenia sieci dystrybucyjnej i
innych wydatków bieżących na prowadzenie działalności eksportowej);
 uwarunkowanych pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do tych
sprowadzanych z zagranicy;
 drogowego transportu towarowego, jeśli pomoc miałaby być przeznaczona na zakup
pojazdów;
Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w
art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1407/2013, oraz przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących
celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289).

ZASADY UDZIELANIA POMOCY
 Zainteresowany udzieleniem pomocy Wnioskodawca składa pisemny Wniosek, do którego
załącza:
 kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie,
lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej
pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt
1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej;
 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Pliki do pobrania
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie
KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie
KE nr 360 2012 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)



OBOWIĄZKI BENEFICJENTA
Beneficjent zakwalifikowany do udzielenia pomocy de minimis zobowiązany jest do:
 informowania na bieżąco Stowarzyszenie WJM 2020 o zmianie swojego statusu
przedsiębiorcy,
 przestrzegania zapisów i postanowień zawartej Umowy o udzielenie pomocy de minimis,
 informowania na bieżąco Stowarzyszenie WJM 2020 o wielkości pomocy de minimis
uzyskanej z innych źródeł.

