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INFORMACJE WSTĘPNE 
 
Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE „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”.  
 
W związku z tym, aby środek pomocy został uznany za pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, musi spełniać następujące łączne 
warunki:  
 

a) środek musi być udzielany przy użyciu zasobów publicznych, 
Dotacja udzielana w ramach RPO WP na lata 2014-2020 jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który jest 
uznawany za środki państwowe, dlatego warunek jest spełniony dla każdego projektu. 
 

b) musi przynosić przedsiębiorstwu korzyść ekonomiczną, 
Za przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej uznawany jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
bez względu na jego formę prawną, czy utworzono go w celu przynoszenia zysków.  
Działalność gospodarcza oznacza oferowanie towarów i usług na danym rynku. Istotny jest charakter działalności i istnienie „rynku”, a 
nie klasyfikacja na gruncie przepisów ustawy o działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwem może być więc np. każdy podmiot, który 
wynajmuje / dzierżawi lokal w swoim budynku.  
Oferowaniem towaru – energii –  może być odprowadzenie energii do sieci dystrybucyjnych. 
Za działalność gospodarczą nie jest uznawana  działalność w zakresie ochrony zdrowia finansowana w ramach systemu państwowego 
(NFZ).  
Dotacja bezzwrotna jest korzyścią ekonomiczną dla beneficjenta. 

 

c) korzyść ta musi mieć charakter selektywny i zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji 
Dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-20 przyznawane jest dla konkretnego podmiotu w wyniku procedury konkursowej – ma więc 
charakter selektywny. 
Zakłócenie konkurencji wynika z lepszej sytuacji beneficjenta, którego działalność gospodarcza podlega dofinansowaniu.  
 

d) środek pomocy musi mieć wpływ na handel wewnątrzunijny 
Za wpływ na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi uznaje się co najmniej prawdopodobieństwo wpływu na taką 
wymianę. 
Przesłanka ta jest spełniona w przypadku np.: 

 odprowadzania energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej,  

 wynajmu, dzierżawy pomieszczeń w budynku (ze względu na potencjalną konkurencję z innymi podmiotami, które mogą 
zajmować się taką działalnością). 
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WYSTĘPOWANIE LUB BRAK POMOCY 
 
 
Brak pomocy publicznej / de minimis pomocy publicznej - poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85% wydatków 
kwalifikowanych. 

Finansowanie podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w ramach publicznej opieki zdrowotnej: 

- nie stanowi udzielenia pomocy publicznej, jeśli infrastruktura objęta projektem będzie użytkowana do celów gospodarczych w zakresie, 

który nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury1, 

 

Działalność finansowana z NFZ 
p. 24 Zawiadomienia KE 

Działalność poza kontraktem NFZ 
p. 26-27 Zawiadomienia KE 

24. W niektórych państwach członkowskich szpitale publiczne są 

nieodłączną częścią krajowej służby zdrowia i są prawie w całości 

oparte na zasadzie solidarności. Szpitale takie są bezpośrednio 

finansowane ze składek na ubezpieczenie społeczne i z innych 

zasobów państwowych oraz świadczą usługi nieodpłatnie na 

zasadzie powszechnego objęcia ubezpieczeniem. Sądy unijne 

potwierdziły, że w przypadku istnienia takiej struktury, odnośne 

podmioty nie działają jako przedsiębiorstwa. 

26. W wielu innych państwach członkowskich szpitale i inni 

świadczeniodawcy oferują swoje usługi za wynagrodzeniem, pobieranym 

bezpośrednio od pacjentów lub z ich ubezpieczenia. W takich systemach 

występuje do pewnego stopnia konkurencja między szpitalami w zakresie 

świadczenia usług opieki zdrowotnej. W takich przypadkach fakt, że 

usługi opieki zdrowotnej są świadczone przez szpital publiczny, nie 

wystarcza do zaklasyfikowania danej działalności jako niegospodarczej.  

27. Sądy unijne wyjaśniły również, że usługi opieki zdrowotnej, które 

niezależni lekarze i inny prywatny personel medyczny świadczą za 

wynagrodzeniem i na własne ryzyko, należy uznać za działalność 

gospodarczą. Te same zasady mają zastosowanie do aptek. 

Jeśli ponad 80 % 

→ brak pomocy 

Jeśli powyżej 20 %  

→ pomoc występuje 

 

- uzyskiwanie przychodów od osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych, które towarzyszą działalności leczniczej (np. częściowa 

odpłatność za pobyt, wyżywienie w zakładach opiekuńczo-leczniczych, opieka hospicyjna) nie stanowi przesłanki prowadzenia działalności 

gospodarczej, o ile wysokość opłat wynika z przepisów prawa albo jest poniżej cen rynkowych ze względu na charakter wsparcia 

socjalnego, 

- pomoc nie dotyczy wydatków niekwalifikowanych (brak dofinansowania). 

                                                
1 Zgodnie z rozdziałem 2.4 oraz pkt 203, 207 Zawiadomienia Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (2016/C 262/01). 
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TYPOWE ZAGADNIENIA: 

Najem / dzierżawa budynków, pomieszczeń:  
- najem/wydzierżawienie budynków lub pomieszczeń stanowi działalność gospodarczą, z której dofinansowaniem wiąże się 
wystąpienie pomocy publicznej. Sytuacja taka występuje np., gdy budynek stanowiący własność gminy jest przez nią 
wynajmowany, wydzierżawiany podmiotowi leczniczemu (bez względu czy działalność lecznicza prowadzona jest w ramach 
systemu państwowego czy prywatnie). W takiej sytuacji dofinansowanie dla gminy będzie mogło być udzielone wyłącznie jako 
pomoc de minimis.  
 
Jeżeli w budynku objętym projektem istnieje lokal, który jest wynajmowany lub dzierżawiony (np. sklep, biuro, zakład usługowy) – i obejmuje 

ponad 20 % powierzchni użytkowej budynku to  wsparcie w zakresie modernizacji energetycznej tego budynku będzie stanowiło pomoc 

publiczną, bez względu na to czyją jest własnością. O wystąpieniu pomocy publicznej decyduje tu fakt wynajmowania / dzierżawy lokalu, gdyż 

w systemie pomocy publicznej czynność wynajmu/dzierżawy stanowi działalność gospodarczą, bez względu na jej kwalifikację w rozumieniu 

polskich przepisów o działalności gospodarczej.  

 

 
 
Wyjątek stanowi wykorzystywanie 

infrastruktury do celów komercyjnych  

w ograniczonym zakresie opisane poniżej. 

 
 

 

Wykorzystywanie infrastruktury do celów komercyjnych w ograniczonym zakresie:  
 
Zgodnie z p. 207 Zawiadomienia KE w sprawie pojęcia pomocy państwa (…), 2016/C 262/01: w przypadkach infrastruktury podwójnego wykorzystania, jeżeli, 
jest ona prawie wyłącznie wykorzystywana do celów działalności niegospodarczej, Komisja uważa, że finansowanie takiej infrastruktury może w całości 
wykraczać poza zakres zasad pomocy państwa, pod warunkiem że użytkowanie do celów działalności gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. 
działalności bezpośrednio powiązanej z eksploatacją infrastruktury, koniecznej do eksploatacji infrastruktury lub nieodłącznie związanej z podstawowym 
wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym (…) 
 
Jeśli beneficjent dofinansowania prowadzi w niewielkim zakresie komplementarną działalność gospodarczą przy użyciu infrastruktury związanej 

z jej głównym przeznaczeniem niegospodarczym (np. finansowanym z NFZ), to w tym zakresie nie jest traktowany jako przedsiębiorca, zgodnie 

z warunkami opisanymi w p. 207 zawiadomienia Komisji. W sytuacji, gdy odpłatne usługi medyczne (wynajem powierzchni itd.) mają udział do 

20 % w całości prowadzonej działalności leczniczej w ramach systemu NFZ to można uznać, że działalność komercyjna jest marginalna, nie 

wpływa na unijną wymianę handlową i udzielane dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej. 

 

WYNAJEM,  

DZIERŻAWA 

LOKALI 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ROZUMIENIU 

PRZEPISÓW POMOCY PUBLICZNEJ  

(oferowanie towaru na rynku) 

 

działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej 
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Jeżeli działalność gospodarcza > 20 % wykorzystania infrastruktury (np. powierzchni) to można: 

a) wyłączyć wydatki dotyczące tej powierzchni z dofinansowania. Wyłączenie części wydatków w projekcie do wydatków 

niekwalifikowanych powinno nastąpić według udziału powierzchni użytkowej ogrzewanej tego lokalu w powierzchni użytkowej 

ogrzewanej budynku lub na podstawie danych kosztorysowych, o ile możliwe jest obiektywne zidentyfikowanie wydatków 

dotyczących tego lokalu. W przypadku braku dofinansowania powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej pomoc 

publiczna nie wystąpi. 

b) dofinansować cały budynek na podstawie przepisów o pomocy de minimis, zgodnie z wymogami 

określonymi w Regulaminie konkursu (§ 11). 

 

Działalnością gospodarczą nie będzie użyczenie lokalu, jeżeli korzystający ponosi tylko koszty mediów (np. 

pomieszczenie udostępniane jest na potrzeby NZOZ itd.). 

 

Uwaga! w przypadku użyczenia, brak pomocy pomiędzy IZ RPO a Wnioskodawcą, 

ale może występować pomiędzy Wnioskodawcą a korzystającym z użyczenia. 

 

Zmiany czynszu, przychodów w wyniku realizacji projektu wymagają uwzględnienia w analizie finansowej. 

 

 

Dofinansowanie urządzeń OZE (np. fotowoltaiki) działających w systemie „prosumenckim”:  
pomoc publiczna nie wystąpi w przypadku dofinansowania niektórych instalacji OZE, które działają w tzw. 
systemie prosumenckim. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy (łącznie):  
1) działalność wnioskodawcy nie stanowi działalności gospodarczej (np. podmiot leczniczy finansowany  

w ramach systemu publicznego),  

2) zdolność wytwórcza instalacji nie przekroczy o więcej niż 20 % realnego zapotrzebowania na energię  

w danym obiekcie (według zużycia z ostatniego pełnego roku kalendarzowego),  

3) energia, oszczędności i ew. przychody z jej odsprzedaży będą wykorzystywane wyłącznie do działalności 

niegospodarczej.  
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ZASADY DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW Z POMOCĄ PUBLICZNĄ 

Jeżeli dofinansowanie stanowi pomoc publiczną to dla budynku objętego wsparciem w tym konkursie może być udzielone w tym 
konkursie wyłącznie jako pomoc de minimis, na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 i oraz Rozporządzenia 
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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488): 

a) dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków wykorzystywanych w ponad 20 % do działalności 

gospodarczej (główny zakres przedsięwzięcia, np. izolacja ścian, stropów, piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, 

modernizacja instalacji c.o., montaż nowego kotła gazowego, modernizacja instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia 

na energooszczędne), 

b) dofinansowanie instalacji OZE, które stanowią element głębokiej modernizacji energetycznej budynku oraz 

przewidują odprowadzanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci dystrybucyjnej (np. panele fotowoltaiczne, 

układy kogeneracyjne) w ilości ponad 20 % przekraczającej zapotrzebowanie budynku na prąd albogdy energia 

wykorzystywana jest do działalności gospodarczej. 

 

  

Podstawa udzielenia 

pomocy 

Poziom dofinansowania 

pomoc de minimis  maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowanych, 

 nie więcej niż 200 tys. euro w roku bieżącym i 2 lata wstecz  

(t.j. 2018, 2017, 2016), 

 nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorcy. 

 

 

Weryfikacja możliwej do udzielenia wnioskodawcy pomocy de minimis odbywa się dwukrotnie:  

 po raz pierwszy podczas oceny formalnej – biorąc pod uwagę stan na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie 

 oraz po raz drugi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – biorąc pod uwagę stan na dzień podpisania umowy  

o dofinansowanie. Wnioskodawca nie może przekroczyć limitu pomocy de minimis wynikającej z Rozporządzenia MIiR oraz 
Rozporządzenia nr 1407/2013 na każdym z tych dwóch etapów weryfikacji. 
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Na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie do ustalenia wartości limitu pomocy de minimis objętej wnioskiem należy przyjąć kurs 1 euro 

= 4,20 zł (a więc max. to 840 tys. zł). Ostateczna wartość pomocy de minimis ustalona zostanie według kursu z dnia podpisania 

umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu, co może oznaczać zmniejszenie dofinansowania. 

Dopuszczalna jest sytuacja, że w projekcie wydatki dotyczące  

 jednego z budynków objętych termomodernizacją są dofinansowane w formie pomocy de minimis,  

 a innego budynku – na zasadach ogólnych (bez pomocy). 

Dla pomocy de minimis nie ma znaczenia tzw. „efekt zachęty”. 

 

Powiązania w przypadku pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013): 

 

p. 4) preambuły: jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane wyłącznie dlatego, że każda z nich jest 
bezpośrednio związana z danym organem publicznym lub danymi organami publicznymi, nie będą traktowane 
jako wzajemnie powiązane (…) 
 
art. 2 ust. 2: jednostka gospodarcza 
ma wpływ na inną jednostkę 
gospodarczą (poprzez większość 
praw głosu, prawo wyznaczenia 
zarządu, umowę przewidującą 
dominujący wpływ). 
 
Jednostka gospodarcza – 
przedsiębiorca. 
 
Osoba fizyczna, która jest 
właścicielem udziałów w spółce, ale 

Jan Kowalski

(os. fizyczna)

90 % 
udziałów 

sp. z o.o. A

60 % 
udziałów 

sp. z o.o. C

80 % 
udziałów

sp z o.o. D

55 % 
udziałów 

sp. z o.o. B
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nie prowadzi działalności gospodarczej (CEIDG), 
nie jest „jednostką gospodarczą” i powoduje zaistnienia powiązań. 
 

PRZYKŁADY  
 

1) Gmina jest: 

 wnioskodawcą i właścicielem budynku, 

 wynajmuje budynek dla NZOZ / SPGZOZ; 

- pomoc de minimis dla wydatków dotyczących budynku.  

(nie jest istotny kontrakt z NFZ; gmina prowadzi działalność gospodarczą – wynajem) 
 

2) Gmina jest: 

 właścicielem budynku i wynajmuje budynek NZOZ / SP ZOZ. 

 

NZOZ / SP ZOZ jest: 

 wnioskodawcą (umowa o dysponowanie nieruchomością), 

 85% świadczeń w budynku jest udzielane w ramach kontraktu z NFZ 

 

- pomoc nie występuje (wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą tylko w minimalnym zakresie – p. 207 

Zawiadomienia KE). 
 

3) NZOZ: 

- jest wnioskodawcą i właścicielem budynku, 

- 85% świadczeń w budynku jest udzielane w ramach kontraktu z NFZ oraz 10 % powierzchni wynajmuje pod aptekę  

(łącznie „gospodarczo” wykorzystywane jest 25 % infrastruktury) 

- pomoc występuje. 

 

10 % powierzchni  - 

wynajem – działalność 

gospodarcza 

90 % budynku służy działalności leczniczej, z tego: 

15 % świadczeń 

prywatnych 
85 % świadczeń NFZ 

Łącznie 23,5 %  infrastruktury 

wykorzystywane do działalności gosp. 

76,5 % budynku jest wykorzystywane do celów niegospodarczych 
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(10 %) + (15 % z 90 %) = 23,5 % (85% z 90%) = 76,5 % 

 

 

 

4) NZOZ: 

- jest wnioskodawcą i właścicielem budynku, 

- 85% świadczeń w budynku jest udzielane w ramach kontraktu z NFZ, 

- projekt dotyczy ocieplenia przegród budowlanych 

- oraz instalacji kogeneratora, który pokryje całe zapotrzebowanie budynku na energię cieplną oraz wytworzy 300 

MWh energii elektrycznej rocznie.  

 

Dotychczasowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku wynosiło 200 MWh rocznie 

 

W zakresie termomodernizacji budynku – pomoc nie występuje. 

 

Natomiast kogenerator służy do działalności gospodarczej (1/3 prądu będzie sprzedawana do sieci dystrybucyjnej),  

dla tego urządzenia dofinansowanie będzie miało formę pomocy de minimis. 
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https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirw-OYn9PZAhWHiaYKHZsED5kQjRx6BAgAEAY&url=http://www.silniki-gazowe.com/kogeneracja.html&psig=AOvVaw2bkBJoFoPYdJ0PgypPHjYi&ust=1520272662404200
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6) Projekt dotyczy budynku szpitala, (o pow. uż. ogrzewanej 1000 m2), w którym:  

 mieści się apteka (100 m2),  

 300 m2 zajmuje administracja szpitala, 600 m2 to powierzchni oddziałów prowadzących działalność leczniczą. 

 95 % działalności leczniczej szpitala finansowane jest z NFZ. 

Planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW, z możliwością odprowadzania nadwyżek do sieci zewnętrznej. 
Zapotrzebowanie budynku na prąd 100 MWh rocznie; produktywność instalacji: 10 MWh/rocznie. 

Koszt robót termomodernizacyjnych to 1 mln zł, audyt efektywności energetycznej 10 tys., instalacja fotowoltaiczna (PV) 100 tys. zł. 
 
 
Analiza: 

1) budynek stanowi obiekt ochrony zdrowia (90 % powierzchni jest wykorzystywane na cele ochrony zdrowia; administrację 
traktujemy tak jak działalność leczniczą), 

 
2) udział powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej: 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

10% 4,5 % 85,5 % 

 

Udział „działalności gospodarczej”: 

100 m2 czyli  10 % obiektu – wynajem pod aptekę, 

5% z 900 m2  = 45 m2 - działalność lecznicza o charakterze gospodarczym, poza NFZ  

Łącznie „gospodarcze wykorzystanie infrastruktury” wynosi 14,5 %   (145 m2 / 1000m2). 

Dofinansowanie projektu nie stanowi udzielenia pomocy publicznej. Działalność gospodarcza poniżej 20 % wykorzystania 
infrastruktury (p. 207 Zawiadomienia KE). 

10% 90 % 

Instalacja PV 10 kW 

Apteka 100 m2 Część 
administracyjna  
300 m2 

Oddziały szpitalne 600 m2  
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7) Projekt dotyczy budynku, (o pow. uż. 1000 m2), w którym:  

 mieszczą się sklepy (100 m2),  

 900 m2 zajmuje ośrodek zdrowia (NZOZ). 

NZOZ na powierzchni 600 m2 prowadzi gabinety lekarzy udostępniane w ramach kontraktu z NFZ, zaś 300 m2 to powierzchnia 
przychodni stomatologicznej dostępnej prywatnie (albo 1/3 świadczeń udzielana jest odpłatnie, a 2/3 – w ramach NFZ). 

Planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, z możliwością odprowadzania nadwyżek do sieci zewnętrznej. 
Zapotrzebowanie budynku na prąd 100 MWh rocznie; produktywność instalacji: 30 MWh/rocznie. 

Koszt robót termomodernizacyjnych to 1 mln zł, audyt efektywności energetycznej 10 tys., instalacja fotowoltaiczna (PV) 100 tys. zł. 
 
Jeżeli obiekt jest wynajmowany przez gminę dla NZOZ to dofinansowanie stanowi pomoc publiczną i możliwe jest do 
udzielenia tylko  jako de minimis. 
 
Jeżeli obiekt jest własnością NZOZ, albo użyczany dla NZOZ, przekazany w nieodpłatny zarząd itd., to sytuacja jest 
następująca: 
 
Analiza: 

1) budynek stanowi obiekt ochrony zdrowia (90 % powierzchni jest wykorzystywane na cele ochrony zdrowia), 
2) udział powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej: 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja PV 10 kW 

Sklepy 100 m2 

Część komercyjna 
przychodni  
(300 m2; 33 % 
części leczniczej) 

Część udostępniana na podstawie kontraktu z 
NFZ  
(600 m2; 67 % działalności leczniczej) 

400 m2 / 1000 m2 
40 % powierzchni budynku jest 
wykorzystywane komercyjnie 

600 m2 / 1000 m2 
60 % powierzchni budynku jest 
wykorzystywane niekomercyjnie 
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W takim przypadku całość budynku powinna być objęta dofinansowaniem na podstawie przepisów o pomocy de minimis. 

Przy założonych wydatkach 1,110 mln zł maksymalne dofinansowanie wynosi 840 tys. zł (200 tys. euro × 4,2 zł / euro). 

Poziom dofinansowania to 75,68 %. 
 

Alternatywnie można wyłączyć całość powierzchni wykorzystywanej gospodarczo z dofinansowania. 

W takim przypadku do dofinansowania nie kwalifikuje się 40 % wydatków 

40% × 1,110 mln zł = 444 tys. zł     (wydatki niekwalifikowane) 
 

Wydatki kwalifikowane to 1,110 mln zł – 0,444 mln zł = 666 tys. zł. 

Maksymalne dofinansowanie (na zasadach ogólnych) części kwalifikowanej to 666 tys. zł × 85 % = 561 tys. zł 

 

Uwaga na pomoc pomiędzy gminą a NZOZ! 

W przypadku udostępniania 
powierzchni podmiotom 
prowadzącym działalność 
leczniczą poniżej cen 
rynkowych należy mieć na 
uwadze potencjalną pomoc 
publiczna na tzw. II poziomie: 
między gminą a NZOZ.  NZOZ 
ma korzyści z tytułu niższego 
(lub braku) czynszu oraz 
niższych rachunków za 
energię. 

 

 

 I poziom 
Analiza pomocy pomiędzy IZ RPO a 
Wnioskodawcą 

II poziom 
Analiza pomocy pomiędzy Wnioskodawcą  
a operatorem (NZOZ) 

• dotacja bez 
pomocy 
publicznej

RPO WP

• wnioskodawca

• właściciel 
budynku

• czy wynajem ?

Gmina
• użyczenie 

nieodpłatne

• czy działalność 
gospodarcza?

NZOZ
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ZASADY WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POMOCY 
PUBLICZNEJ 

 

Jeżeli w projekcie dofinansowanie udzielane jest jako pomoc de minimis to odpowiednie zapisy należy uwzględnić we 
wniosku w punktach: 
 

 A.6 – należy wybrać opcję: pomoc de minimis. 
 

 
 

Opcję „bez pomocy publicznej” należy wybrać tylko, jeśli żaden z wydatków w projekcie nie jest objęty dofinansowaniem w 

ramach pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Jeżeli w projekcie występują różne rodzaje pomocy to należy wybrać rodzaj, 

który dotyczy wydatków o największej wartości.  

 

 D.1 – należy wskazać informacje dotyczące występowania pomocy publicznej, w tym określić czy projekt podlega 

regułom pomocy de minimis. Przy wypełnianiu pól w D.1 należy mieć na uwadze formy wsparcia zawarte w SZOOP w p. 
24 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstaw prawna) do działania 
3.2 Modernizacja energetyczna budynków oraz Regulamin konkursu. 
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 D.3 – należy wydzielić wydatki objęte poszczególnymi rodzajami pomocy 

 

W ramach poszczególnych zadań należy wydzielić wydatki objęte pomocą de minimis. Generator wniosków umożliwia wpisanie 
kilku kategorii wydatków dla każdego zadania (przetargu) określonego we wniosku.  
We wniosku mogą równocześnie występować kategorie nie objęte pomocą publiczną lub podlegające regułom tej pomocy de 
minimis. 
 
Należy zwrócić uwagę na to, że przy dofinansowaniu projektów objętych regułami pomocy, poziom dofinansowania musi być 
zgodny z odpowiednimi aktami prawnymi. 
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 D.9 - w tym punkcie generator wniosków automatycznie przedstawi podsumowanie dotyczące wydatków w projekcie. 

 

 
 
 

 

 



17 
 

 

Informacje dotyczące pomocy publicznej lub pomocy de minimis w projekcie należy 

przedstawić również w studium wykonalności (punkt 5.3). 

 
Jeżeli Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie na ww. podstawie to w studium wykonalności należy podać konkretne argumenty, że projekt 
spełnia warunki udzielenia pomocy, w tym zwłaszcza odnośnie do: 
a) występowania lub braku powiązań wnioskodawcy z innymi jednostkami gospodarczymi, na zasadach opisanych w art. 2 ust. 2 

Rozporządzenia KE nr 1407/2013, 
b) pomocy de minimis otrzymanej przez przedsiębiorstwo (łącznie z ewentualnymi jednostkami powiązanymi) w roku obecnym i 2 lat 

poprzednich, 
c) kalkulację czy łącznie z wnioskowaną pomocą de minimis nie zostaną przekroczone limity 200 tys. euro (100 tys. euro dla przedsiębiorstw 

transportowych) 
d) kumulacji pomocy, 
e) wymogów art. 39 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148 z późn. zm.), jeśli dotyczy.  

W studium należy podać jednoznaczną informację, czy wnioskodawca / partner (i ewentualne podmioty powiązane) taką pomoc uzyskał. Jeżeli 

tak, to w formie poniżej przedstawionej tabeli, należy podać łączną wartość pomocy de minimis, otrzymanej w ciągu bieżącego roku (2018) oraz 

dwóch poprzedzających go lat podatkowych (2017, 2016). Dodatkowo, w ramach zał. 14 do wniosku  należy dołączyć uwierzytelnione kopie 

zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis uzyskanej w tym okresie. Limit pomocy de minimis powinien być spełniony na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie oraz po raz drugi przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – biorąc pod uwagę stan na dzień podpisania umowy o 

dofinansowanie (patrz § 11 Regulaminu konkursu). 

Lp
. 

Podmiot 
udzielający 

pomocy 

Data udzielenia 
pomocy  

(dd-mm–rrrr) 

Forma 
pomocy 

Wartość 
pomocy brutto 

(EDB) 
(w PLN) 

Wartość 
pomocy 

brutto (EDB) 
 (w EUR) 

1.      

2.      

…      

   SUMA:   
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WYMAGANE JEST RÓWNIEŻ PRZEDSTAWIENIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA WNIOSKU O POMOC 
PUBLICZNĄ - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO WNIOSKU 
 

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis – 
należy załączyć wypełniony Formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 
minimis. Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej 
na warunkach określonych w Rozporządzeniu KE nr 
1407/ 2013 z 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz.U.UE.L2013.352). 

 
wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de 
minimis. 
 
 

 

  
 


