
Podtytuł prezentacji

Iwona Kudła

Doradca

4 kwietnia 2017, Warszawa

Pomoc publiczna w kontekście wdrażania 
Działania 1.2 

Szkolenie dla wnioskodawców konkursu nr: POIS.01.02.00-
IW.03-00-002/17



Co to jest pomoc publiczna?

Pomoc publiczna jest pojęciem prawa unijnego (prawo konkurencji) i tylko w
kontekście przepisów tego porządku prawnego może być interpretowane.

Art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:

Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka
pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji
niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w
jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.



Co to jest pomoc publiczna?

Przesłanki występowania pomocy publicznej:

• beneficjent pomocy - przedsiębiorstwo

• środki państwa

• korzyść

• selektywność

• zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji

• wpływ na wymianę handlową między państwami 
członkowskimi

dla dofinansowania 
działania 1.2 ze 
środków UE (POIiŚ) 
przesłanki zasadniczo 
spełnione



Przedsiębiorstwo

„Przedsiębiorstwo” w prawie unijnym a przedsiębiorca w prawie polskim.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej:

Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w
sposób zorganizowany i ciągły.

Art. 4 Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą.

„Przedsiębiorstwo” wg ETS to: „każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą,
niezależnie od jej statusu prawnego i sposobu finansowania” (Hőfner i Elser, sprawa C 41/90), [1991] ECR I-

1979, pkt 21)

„Działalność gospodarcza” wg ETS to: „oferowanie towarów lub usług na danym rynku” (Sprawa

118/85, Komisja v. Włochy, [1987] ECR 2599, pkt 7; Sprawa 35/96, Komisja v. Włochy, [1998] ECR I-3851, pkt 36)

Stosujemy tylko definicję wykształconą 
przez orzecznictwo unijne!



Środki państwa

Pomoc przyznana przez państwo (szerokie rozumienie): 

 środki przyznane przez publiczne władze centralne, regionalne i lokalne

 wsparcie przekazywana przez państwowe (np. NFOSiGW) lub prywatne (np. banki)
instytucje występujące w imieniu Państwa, ustanowione przez nie w celu realizacji
określonych zadań i uprawnione do dystrybuowania środków będących w ich
dyspozycji, gdy instytucja publiczna określa zasady przyznawania pomocy

 jeżeli środki pomocowe pochodzące ze źródeł zagranicznych objęte zostaną kontrolą
Państwa, pozostaną w jego dyspozycji, a decyzja o przeznaczeniu tych środków
podejmowana będzie na poziomie państwa, wówczas powinny one podlegać
postanowieniom Traktatu w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej (np. EFRR,
NMF, MF EOG)



Korzyść

• Wsparcie może być pomocą wówczas, gdy przynosi korzyść ekonomiczną,
której przedsiębiorca nie mógłby osiągnąć prowadząc działalność na
warunkach rynkowych.

• Transfer korzyści (w działaniu 1.2) przyjmuje formy:

 pomocy zwrotnej = pożyczki (korzyścią jest preferencja wynikająca z udzielenia
pożyczki po niższej niż rynkowa stopie oprocentowania),

 premii inwestycyjnej = częściowego umorzenia pożyczki (= dotacja - całość jako
subsydium bezzwrotne jest korzyścią)



Selektywność

Charakteryzuje ją ograniczony zasięg oddziaływania lub uznaniowość organu
(dyskrecjonalny charakter) co do wyboru beneficjenta pomocy.

 konkretny podmiot gospodarczy (np. przedsiębiorca otrzymujący dotację w ramach
POIiŚ)

 wybrana grupa podmiotów (np. program skierowany do małych i średnich
przedsiębiorców – PolSEFF na efektywność energetyczną i termomodernizację
budynków)

 grupa podmiotów działających w konkretnym sektorze gospodarki (np. ulga w
podatku od nieruchomości przedsiębiorstw w sektorze turystyki).

 podmioty działające w konkretnym regionie kraju (np. pomoc w specjalnych strefach
ekonomicznych w formie zwolnienia z podatku dochodowego)



Zakłócenie konkurencji 

• Domniemanie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem konkurencji

• ETS: konkurencja jest zakłócona lub istnieje groźba jej zakłócenia, gdy środek
udzielony przez państwo wzmacnia pozycję odbiorcy pomocy w stosunku do
innych przedsiębiorców z nim konkurujących w wewnątrzwspólnotowej wymianie
handlowej (Sprawa 730/79 Philip Morris Holland v Komisja [1980] ECR 2671, pkt 11, sprawa
295/85 Francja vs Komisja [1987] ECR 4393, pkt 24).

Przesłanka niespełniona:

• gdy nie można odnaleźć produktów oferowanych na rynku, które byłyby
identyczne lub stanowiły substytuty w stosunku do produktów oferowanych przez
odbiorcę pomocy (Opinia Adwokata Generalnego Capotorti, Sprawa 730/79 Philip Morris

Holland BV vs Komisja [1980]);

• funkcjonowanie beneficjenta w warunkach monopolu.



Wpływ na wymianę handlową

• Domniemanie istnienia wpływu, gdy beneficjent prowadzi działalność
gospodarczą na rynku, na którym istnieje wymiana handlowa między
Państwami Członkowskimi

• Istnienie lub możliwość pojawienia się wpływu (ETS, w sprawie C-372/97 Włochy

v. Komisja, Rec. str. I-3679, pkt 44).

Na przykład cecha powyższa nie jest spełniona w przypadku, gdy występuje
wpływ tylko na rynek lokalny.



SZOOP: Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i 
korzystania z OZE w przedsiębiorstwach

Pomoc horyzontalna

Warunki udzielania pomocy zostaną określone w:

- programie pomocowym przyjętym na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. 
Urz. UE z 26.6.2014 r. L 187/1) – pomoc horyzontalna.

- rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie 
efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

- rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy 
lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020

- decyzjach KE wydanych w rezultacie notyfikacji pomocy indywidualnej 
zgodnej z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE

18.Pomoc publiczna i

Pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 
pomocy, unijna lub 

krajowa podstawa 

prawna)



Pomoc publiczna w działaniu 1.2

• rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie
efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 866)

• rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy
lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1941)

– programy pomocowe



Program pomocowy – podstawowe warunki 
dopuszczalności pomocy

• Efekt zachęty

• Beneficjent – przedsiębiorca nie będący w trudnej sytuacji
(wymóg zasad regulujących udzielanie pomocy publicznej oraz
zasad dotyczących wdrażania środków unijnych)

• Dopuszczalna wielkość pomocy

• Wartość całkowitej pomocy publicznej dla przedsiębiorcy na 
projekt (EDB) ≤ 15 mln euro (jeżeli Wnioskodawca występuje o pomoc w zakresie 

zarówno efektywności energetycznej jak i w zakresie OZE, wówczas wskazany limit 15 mln euro ustala się 
dla każdego zakresu odrębnie)



Efekt zachęty

Aby pomoc wywoływała efekt zachęty wniosek musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji,
które to rozpoczęcie oznacza:

 rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją (przez podjęcie robót budowlanych
należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane), lub

 pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, lub

 zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna,

zależnie od tego, co nastąpi najpierw.

Ostatni element definicji oznacza przede wszystkim takie zobowiązanie, które powoduje, że z
ekonomicznego punktu widzenia byłoby trudno zaniechać inwestycji od chwili powzięcia tego
zobowiązania, np. z uwagi na znaczne (z punktu widzenia inwestora) straty finansowe, które
inwestor musiałby ponieść w przypadku rezygnacji z inwestycji.



Efekt zachęty

Za rozpoczęcie inwestycji nie uznaje się w szczególności: prac
przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów
wykonalności, zakupu gruntu.

Ale uwaga: poniesienie powyższych kosztów eliminuje je z możliwości ich
kwalifikowalności (o ile rodzajowo mogłyby się kwalifikować)



Przedsiębiorca w trudnej sytuacji

Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji:

a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. spółka akcyjna, spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna), w przypadku gdy ponad
połowa jej subskrybowanego kapitału podstawowego została utracona w efekcie
zakumulowanych strat. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i
wszystkich innych elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa)
zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza połowę
subskrybowanego kapitału zakładowego;

b) w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną
odpowiedzialność za jej zadłużenie (spółka jawna, spółka komandytowa), w przypadku gdy
ponad połowa jej kapitału wykazanego w sprawozdaniach finansowych tej spółki została
utracona w efekcie zakumulowanych strat;



Przedsiębiorca w trudnej sytuacji



Przedsiębiorca w trudnej sytuacji

Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji:

c) jeśli przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością lub zgodnie
z prawem krajowym spełnia kryteria objęcia takim podstępowaniem na wniosek jej wierzycieli;

d) jeśli otrzymał pomoc na ratowanie i nie spłacił do tej pory pożyczki ani nie zakończył umowy
gwarancji lub otrzymał pomoc na restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu
(realizuje plan)

e) w przypadku dużego przedsiębiorstwa, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat:

1) księgowy stosunek wartości kapitału obcego (pożyczki bankowe, leasing finansowy, wyemitowane
papiery dłużne (pozycje z zobowiązań długo i krótko terminowych wobec pozostałych jednostek, bez
dostaw i usług)) do kapitału własnego tego przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz

2) wskaźnik pokrycia odsetek (koszt odsetkowy w rachunku zysków i strat) zyskiem EBITDA (zysk (strata)
z działalności operacyjnej + amortyzacja) (czyli: EBIDTA/odsetki) tego przedsiębiorstwa wynosi poniżej
1,0.



Przedsiębiorca w trudnej sytuacji

Badanie trudnej sytuacji w przypadku przedsiębiorstw 
powiązanych - wyjaśnienia UOKiK na stronie:

https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3030 

https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq3030


Intensywność pomocy

Intensywność pomocy =
Wartość pomocy publicznej (EDB)

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

Miernikiem wartości udzielanej pomocy publicznej jest tzw. ekwiwalent dotacji 
brutto (EDB), tj. faktyczna wielkość przysporzenia dla beneficjenta – nie mylić z 
kwotą dofinansowania!

[EDB konieczne również dla ustalenia, czy pomoc w ramach POIiŚ nie przekracza wielkości: 

85% x wskaźnik luki w finansowaniu x koszt kwalifikowalny

(ograniczenie wynikające z SzOOP, dotyczące również przypadku nie-pomocy)]



Intensywność pomocy na efektywność 
energetyczną

Dopuszczalna maksymalna wartość pomocy publicznej wynosi: 

• 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (nie mylić
z kosztami kwalifikowalnymi) - w przypadku, gdy projekt inwestycyjny będzie
realizowany przez dużego przedsiębiorcę na obszarze województwa
mazowieckiego;

• 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - w przypadku, gdy
projekt inwestycyjny będzie realizowany przez dużego przedsiębiorcę na
obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie.

Intensywność pomocy odnosi się do całej (inwestycyjnej) pomocy publicznej
udzielonej na projekt (bez względu na jej źródło pochodzenia czy formę)



Intensywność pomocy na OZE

Dopuszczalna maksymalna wartość pomocy publicznej wynosi: 

• 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (nie mylić
z kosztami kwalifikowalnymi) - w przypadku, gdy projekt inwestycyjny będzie
realizowany przez dużego przedsiębiorcę na obszarze województwa
mazowieckiego;

• 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą - w przypadku, gdy
projekt inwestycyjny będzie realizowany przez dużego przedsiębiorcę na
obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie.

Intensywność pomocy odnosi się do całej (inwestycyjnej) pomocy publicznej 
udzielonej na projekt (bez względu na jej źródło pochodzenia czy formę)



EDB wnioskowanego dofinansowania

Miernikiem wartości udzielanej pomocy publicznej jest tzw. ekwiwalent dotacji brutto
(EDB), tj. faktyczna wielkość przysporzenia dla beneficjenta.

Sposób obliczania EDB jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy
publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194 poz. 1983, z późn. zm.).

EDB z pomocy zwrotnej (pożyczki preferencyjnej) – różnica pomiędzy
zdyskontowanymi odsetkami liczonymi wg stopy „rynkowej” (referencyjnej) a
zdyskontowanymi odsetkami liczonymi wg stopy preferencyjnej

EDB z premii inwestycyjnej (umorzenia) – zdyskontowana wartość umorzenia
(ostatnich rat pożyczki)



EDB wnioskowanego dofinansowania
Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych
i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6)

•Stopa bazowa obliczana dla każdego Państwa Członkowskiego w oparciu o jednoroczną stopę
IBOR (Interbank Offered Rate - wysokość oprocentowania pożyczek) zarejestrowaną we wrześniu,
październiku i listopadzie poprzedniego roku (obowiązuje od dnia 1 stycznia – aktualizacja
każdorazowo gdy średnia stopa obliczona za trzy poprzednie miesiące odbiega o więcej niż 15%
od stopy obowiązującej).

Obecnie w Polsce obowiązuje stopa bazowa w wysokości 1,83% (od 01.01.2016 r.)

•Stopa dyskontowa = stopa bazowa + 1 punkt proc. (100 punktów bazowych) – 2,83%

•Stopa referencyjna = stopa bazowa + marża

Marża może wynosić od 60 do 1 000 pkt bazowych, w zależności od ratingu 
przedsiębiorstwa i poziomu zabezpieczeń.

Samodzielne ustalenie ratingu – Arkusz kalkulacyjny na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-
finansowania/pomoc-publiczna/kalkulatory-pomocy-publicznej/



Koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą na efektywność 
energetyczną

• Pomoc nie może zostać udzielona na dostosowanie do standardów ochrony środowiska UE,
nawet jeśli w danym momencie nie jest on jeszcze wymagalny (ale został ogłoszony
(opublikowany) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Standard ochrony środowiska - warunki, jakie przedsiębiorca powinien osiągnąć w zakresie
ochrony środowiska, w tym w zakresie oszczędności energii, określone w dyrektywach lub
rozporządzeniach Unii Europejskiej, lub obowiązek stosowania przez przedsiębiorcę
najlepszych dostępnych technik (BAT – z ang. Best Available Techniques). Jeżeli poziomy emisji
związane z BAT są wyrażone w formie zakresu (przedziału), zastosowanie będzie miał limit, w
przypadku którego po raz pierwszy osiągnięty jest BAT

• Pomoc może zostać udzielona wyłącznie bezpośrednio na osiągnięcie wyższego poziomu
efektywności energetycznej, tj. już nie np. na zwiększenie zdolności produkcyjnych, czy
działania odtworzeniowe



Koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą na efektywność 
energetyczną

Koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą =

koszt kwalifikowalny projektu (zgodnie z rozporządzeniem ME)

– koszt inwestycji referencyjnej

Jeśli projekt związany jest wyłącznie z ochroną środowiska (nie dotyczy np.
zwiększenia zdolności produkcyjnych, odtworzenia) oraz brak jest standardów
ochrony środowiska UE, do których przedsiębiorca tym projektem się
dostosowuje, wówczas inwestycja referencyjna jest zerowa.



Koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą na OZE

Koszt kwalifikujący się do objęcia pomocą =

koszt kwalifikowalny budowy źródła OZE/kogeneracji (zgodnie z
rozporządzeniem ME) - koszt inwestycji referencyjnej, tj.
konwencjonalnej (gazowej) ciepłowni o porównywalnej zdolności
produkcyjnej



Notyfikacja w działaniu 1.2 POIiŚ

• notyfikacja - należy przez to rozumieć zgłoszenie Komisji projektu pomocy
indywidualnej wraz z informacjami niezbędnymi dla oceny zgodności pomocy
publicznej z rynkiem wewnętrznym. Komisja, na podstawie informacji zawartych
we wniosku notyfikacyjnym (oraz ewentualnych dalszych informacji pozyskanych w
trakcie prowadzonego postępowania od państwa członkowskiego lub w inny
sposób) dokonuje oceny, czy dany środek pomocowy spełnia warunki określone w
art. 107 ust. 3 TFUE

• konieczna gdy niespełnione warunki programu pomocowego, w praktyce – gdy
łączna wartość pomocy dla danego projektu (jednego przedsiębiorcy) przekracza
15 mln euro – mało prawdopodobne w ramach działania 1.2

– wówczas wymagana zgodność z wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę
środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020



Dokumenty konkursowe w poddziałaniu 1.2

• Wniosek o dofinansowanie – pkt C.1, C.2

• Załącznik dotyczący pomocy publicznej

• Kalkulator pomocy publicznej

• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną
niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowiący załącznik do
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.
238)



Wniosek o dofinansowanie - C.1

C.1 Koszt całkowity i kwalifikowalny

Przy wypełnianiu tabeli należy zwrócić uwagę na następujące zapisy instrukcji:

W przypadku projektu objętego zasadami pomocy publicznej (tj. w punkcie C.2 zaznaczono kwadrat
TAK) mogą obowiązywać bardziej restrykcyjne zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków niż zasady
określone w przywołanych powyżej Wytycznych [w zakresie kwalifikowalności wydatków ...], w
szczególności mogą one dotyczyć okresu kwalifikowalności wydatków oraz kategorii wydatków
kwalifikowalnych. W takim przypadku za kwalifikowalne mogą być uznane tylko te wydatki, które
spełniają jednocześnie warunki określone w:

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach na lata POIiŚ 2014-2020 i

- warunki dopuszczalności pomocy, w tym zawarte w programie pomocy publicznej.

Ze względu na zasady pomocy publicznej, wydatki poniesione na informację i promocję, szkolenie
personelu, audyty ex ante i ex post oraz na studium wykonalności, koncepcje, analizy itp. są wydatkami
niekwalifikowalnymi. Wydatkami niekwalifikowalnymi są również wydatki poniesione przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.



Wniosek o dofinansowanie - C.2

C.2 Weryfikacja zgodności z zasadami pomocy publicznej

Czy uważają Państwo, że przedmiotowy projekt wiąże się z przyznaniem
pomocy publicznej?

………
Jeśli przedmiotowy projekt nie wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej, należy szczegółowo 
wyjaśnić (…).

Nie
Wiąże się z przyznaniem 
pomocy minimis

Tak

Max. 3500 znaków 

Przed wypełnieniem konieczne 
zapoznanie się z instrukcją!



Wniosek o dofinansowanie – C.2

Jeśli występuje pomoc publiczna należy wypełnić następującą tabelę

KWOTA POMOCY (W 
PLN) WYRAŻONA 

JAKO EKWIWALENT 
DOTACJI BRUTTO

CAŁKOWITA KWOTA KOSZTÓW 
KWALIFIKOWALNYCH (PLN)

INTENSYWNOŚĆ 
POMOCY (W %), 
O ILE DOTYCZY

NUMER POMOCY 
PUBLICZNEJ / NUMER 

REJESTRU POMOCY 
PODLEGAJĄCEJ 
PRZEPISOM O 

WYŁĄCZENIACH 
GRUPOWYCH

Zatwierdzony program pomocowy lub 
zatwierdzona pomoc indywidualna

Pomoc objęta zakresem rozporządzenia w 
sprawie wyłączeń grupowych

Kwota pomocy 
zwrotnej (wielkość 

pożyczki)

Koszt kwalifikowalny (źródło: pkt C.1) - SA.46088(2016/X)

oraz ewentualnie: 
SA.47030(2016/X)

.

Pomoc zgodna z decyzją w sprawie usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym lub z rozporządzeniem 
dotyczącym publicznego lądowego 
transportu pasażerskiego

Całkowita kwota przyznanej pomocy j.w. Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy



Przed uzupełnieniem 

konieczne zapoznanie 

się z instrukcją!

Wniosek o dofinansowanie – C.2

Czy projekt spełnia efekt zachęty? 

Tak   Nie  

 

Jeśli tak proszę krótko wyjaśnić dlaczego z odwołaniem się do definicji efektu zachęty/rozpoczęcia 
prac zawartej we właściwym akcie prawnym. 

Max. 3500 znaków 

Jeśli występuje pomoc publiczna należy uzupełnić następujący punkt



Załącznik dotyczący pomocy publicznej

• Uzupełnić dane identyfikujące projekt (I-II)

• Wskazać, czy pomoc będzie udzielana zgodnie z programem
pomocowym/programami pomocowymi, czy też będzie wymagać
notyfikacji Komisji Europejskiej (III)

• Informacje pozwalające na ocenę pomocy na efektywność energetyczną
(IV)

• Informacje pozwalające na ocenę pomocy na OZE (V)

• Jeżeli pomoc wymaga notyfikacji KE, uzupełnić dodatkowe informacje (VI)



Kalkulator pomocy publicznej

Kalkulator oblicza maksymalną dopuszczalną wartość pomocy
publicznej (EDB) oraz wartość faktycznej pomocy planowanej na
projekt

(do wypełnienia zakładki: Koszt i EDB oraz w przypadku
występowania w projekcie OZE – inwest_ref_OZE)



Dziękuję za uwagę


