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Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się  
o pomoc de minimis przez pracodawców/firmy ubiegające się o dofinansowanie kosztów 
kształcenia młodocianego/ych pracownika/ów (sporządzona na podstawie załącznika do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. z 2010 r. Nr 
53, poz. 311) 

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 
 
Punkt 1-5 – należy wpisać (DRUKOWANYMI LITERAMI) podstawowe informacje na 
temat wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności, tj.  
nazwa podmiotu ubiegającego się o pomoc, jego adres, identyfikator gminy (zgodny  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału 
terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej  
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, ze zmianami (pobierz). 
NIP (pod którym wnioskodawca jest zarejestrowany w ZUS w celu opłacenia składek na 
ubezpieczenia społeczne), forma prawna. 
 
Punkt 6. Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie 
wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str.3).  
(pobierz). 

Wg artykułu 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu 
art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE 
L 214 z 9.08.2008, str. 3): 

1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) 
należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których 
roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie 
przekracza 43 milionów EUR. 

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo 
zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 10 milionów EUR. 

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo 
zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans 
roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 

Punkt 7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de 
minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.  
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)  
(pobierz). 
 
W przypadku posiadania więcej niż jednego kodu PKD, należy podać kod dotyczący 
prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc 
de minimis. 
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Punkt 8. Data utworzenia 

Należy wpisać datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca 
ubiega się o pomoc de minimis. 

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy 

Część B określa zakres informacji niezbędnych do oceny sytuacji ekonomicznej 
wnioskodawcy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. h Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 
1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 
minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006) (pobierz) pomoc de minimis nie może być 
udzielona podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Zaznaczenie odpowiedzi twierdzącej w jednym z kryteriów wskazanych w pkt 1-4 części 
B formularza, oznacza automatyczne uznanie przedsiębiorcy za będącego w trudnej 
sytuacji ekonomicznej, co będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia pomocy de 
minimis w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.  
Należy zauważyć, że w pkt 4 wskazano, iż za przedsiębiorcę będącego w trudnej sytuacji 
uznaje się podmiot spełniający kryteria kwalifikujące go do objęcia nie tylko postępowaniem 
upadłościowym, ale również postępowaniem naprawczym (zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 
2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze – Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, ze 
zmianami) (pobierz). Spełnienie przez przedsiębiorcę kryteriów kwalifikujących go do 
objęcia postępowaniem naprawczym oznacza bowiem, iż jest on w trudnej sytuacji 
ekonomicznej z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa w pkt 11 Wytycznych 
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r., str. 2). Poza tym odniesienie 
w pkt 10 lit. c Wytycznych jedynie do zbiorowej procedury upadłościowej należy 
rozpatrywać nieco szerzej niż odniesienie do samego postępowania upadłościowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, tj. wiązać 
raczej generalnie z faktem niewypłacalności przedsiębiorcy. 
 
W pkt 5 w części B wskazano natomiast pozostałe przesłanki, w oparciu o które podmiot 
udzielający pomocy de minimis może stwierdzić występowanie trudnej sytuacji 
ekonomicznej. Zaznaczenie jednej lub kilku odpowiedzi twierdzących przez 
wnioskodawcę może skutkować uznaniem go za przedsiębiorcę będącego w trudnej 
sytuacji ekonomicznej. Ocena ilościowa i jakościowa kryteriów wskazanych w pkt 5 należy 
do podmiotu udzielającego pomocy. Należy zauważyć, że w pkt 5 przyjęto jako okres 
odniesienia – okres 3 lat, który gwarantuje prawidłowe określenie sytuacji ekonomicznej 
przedsiębiorcy. 
 
Jednocześnie, w celu umożliwienia podmiotowi udzielającemu pomocy weryfikacji 
składanych przez przedsiębiorcę informacji, wnioskodawca powinien przedstawić 
sprawozdania finansowe za okres trzech lat sporządzane zgodnie z przepisami o 
rachunkowości. 
 
W punkcie 7 części B beneficjent przedstawia także informację, czy należy do grupy 
kapitałowej. Zgodnie z art. 3, pkt. 44 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, tekst jednolity ze zmianami) (pobierz) grupa kapitałowa 
to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi. Jest to struktura łącząca 
przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. 
 
C. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą 
wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis. 
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W części C formularza wnioskodawca deklaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą,  
w związku z którą ubiega się o pomoc de minimis w określonych sektorach. Zgodnie z art. 1 
rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomoc de minimis nie może być 
udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorach takich jak: 
rybołówstwa i akwakultury (objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (pobierz) 
w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych oraz w dziedzinie przetwarzania  
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych (wymienionych w załączniku I do Traktatu) 
(pobierz), w sektorze węglowym (pobierz), czy w transporcie drogowym (pobierz). 
 
Pomoc dla wnioskodawców prowadzących działalność gosp. w sektorach rybołówstwa  
i akwakultury oraz w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, którzy ubiegają 
się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych udzielana jest 
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie 
informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie  
i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) (pobierz). Jednocześnie wnioskodawca deklaruje, 
czy prowadzi działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w celu 
przestrzegania limitu pomocy de minimis w stosunku do działalności prowadzonej w tym 
sektorze. Kwota pomocy de minimis dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność gosp.  
w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć w okresie trzech kolejnych lat 100 
tys. EUR (art. 2, ust. 2 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis) (pobierz). 
Ponadto, zgodnie z interpretacją w/w przepisu dokonaną przez Komisję Europejską, jeśli 
podmiot prowadzi działalność gospodarczą zarówno w sektorze transportu drogowego, jak  
i inną działalność niezwiązaną z transportem, może on otrzymać pomoc de minimis 
maksymalnie do kwoty 200 tys. EUR, z czego jedynie 100 tys. EUR z tej kwoty może zostać 
przeznaczone na działalność w sektorze transportu drogowego. W związku z powyższym 
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis powinien przedstawić informację, czy będzie ona 
wykorzystywana również w sektorze transportu drogowego.  
Jednocześnie ze względu na wyłączenie możliwości udzielania pomocy de minimis na 
nabycie pojazdów, wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego 
transportu towarowego, zobowiązano wnioskodawców do wskazania, czy pomoc będzie 
przeznaczona na ten cel. 

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona 
pomoc de minimis. 

Zgodnie z art. 2 ust. 5 rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pomocy de 
minimis nie można łączyć z inną pomocą, w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których przeznaczona ma być pomoc de 
minimis, w przypadku gdy łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie 
dopuszczalnej intensywności pomocy. 
W związku z tym w części D zobowiązano wnioskodawców do przedstawiania informacji 
dotyczących pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, o które we wniosku 
ubiega się beneficjent tj. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.  
UWAGA. W części D formularza beneficjent wskazuje pomoc otrzymaną na jednego  
młodocianego pracownika, na którego składa wniosek o dofinansowanie kosztów  
kształcenia.  
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się: wynagrodzenia  
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i obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzonych szkolenie; koszty  
podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, w tym koszty  
zakwaterowania; inne wydatki bieżące, w tym w szczególności wydatki na materiały  
bezpośrednio związane ze szkoleniem; amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie,  
w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia; koszty usług  
konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem... - rozporządzenie Ministra 
pracy i polityki społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków 
Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 
518 ze zmianami) (pobierz). 
 
W tabeli należy wykazać pomoc de minimis udzieloną z innych źródeł na te same koszty 
kwalifikowane w związku, z którymi podmiot ubiega się o pomoc de minimis tj. na 
młodocianego pracownika. Brak informacji o pomocy de minimis, otrzymanej łącznie z inną 
pomocą publiczną na te same koszty, mógłby skutkować przekroczeniem dozwolonego 
pułapu intensywności pomocy. 
 
Instrukcja do wypełnienia tabeli. 
1 .  Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 
I I  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia 
przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy 
pozostawić to miejsce niewypełnione. 
 
2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać polną nazwę i adres podmiotu, który udzielił 
pomocy. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia 
nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez 
konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.  
 
Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.  
Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc  
w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty 
kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis. 
 
Uwaga! Ponadto wnioskodawca, który otrzymał pomoc udzieloną do tych samych kosztów,  
o które ubiega się w ramach dofinansowań do wynagrodzeń młodocianych pracowników, od 
innego organu powinien wypełnić tę część tabeli zgodnie z danymi o tej pomocy. 
 
3. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3) 
 
Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia 
pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej. 
 

Podstawa prawna -
informacje podstawowe 

Podstawa prawna - informacje szczegółowe 

3a 3b 3c 3d 3e 
ustawa przepis ustawy - - - 

ustawa przepis ustawy akt 
wykonawczy 

przepis aktu 
wykonawczego - 

ustawa przepis ustawy akt 
wykonawczy 

przepis aktu 
wykonawczego 

decyzja/uchwała/ 
umowa 
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ustawa przepis ustawy - - decyzja/uchwała/ 
umowa 

Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc została udzielona na podstawie 
ustawy, należy podać w następującej kolejności: datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru  
i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt zostal opublikowany. 
 
Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać oznaczenie przepisu będącego 
podstawa, udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret). 
 
Kol. 3c - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt 
wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę 
aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został 
opublikowany. 
 
Kol. 3d - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - należy podać oznaczenie przepisu aktu 
wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, 
tiret). 
Kol. 3e - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy była 
decyzja, uchwala lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer 
decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy -numer, przedmiot oraz strony 
umowy. 
 
Uwaga! Ponadto wnioskodawca, który otrzymał pomoc udzieloną do tych samych kosztów,  
o które ubiega się w ramach dofinansowań do wynagrodzeń młodocianych pracowników, od 
innego organu powinien wypełnić tę część tabeli zgodnie z danymi o tej pomocy. 
 
4. Numer programu pomocowego/pomocy indywidualnej (kol. 4) - w przypadku gdy pomoc publiczna 
była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego 
nadany przez Komisję Europejską, a w przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer 
pomocy indywidualnej nadany przez Komisję Europejską (numery programów pomocowych oraz 
pomocy indywidualnej zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów). W przypadku pomocy de minimis kolumny nr 4 nie wypełnia się. (pobierz). 
 
Uwaga! Ponadto wnioskodawca, który otrzymał pomoc udzieloną do tych samych kosztów,  
o które ubiega się w ramach dofinansowań do wynagrodzeń młodocianych pracowników, od 
innego organu powinien wypełnić tę część tabeli zgodnie z danymi o tej pomocy. 
 
5. Forma pomocy (kol. 5) - należy podać formę otrzymanej pomocy (np. dotacja, refundacja, ulga 
podatkowa).   
 
6. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 6) - należy podać: 
a) wartość nominalną pomocy - jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do 
obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego 
podatku oraz 
Uwaga. Kwota uzyskanej refundacji w danym roku jest równa wartości brutto. 
 
b) wartość brutto - jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem 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.).  
(pobierz). 
Uwaga. Kwota uzyskanej refundacji w danym roku jest równa wartości nominalnej. 
 
7. Przeznaczenie pomocy (kol. 7) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy 
według poniższej tabeli. 

Wyszczególnienie Kod 
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1 2 
A. POMOC HORYZONTALNA 

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną  
pomoc na projekty badawczo-rozwojowe a1 . 1  
pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw a1 . 2  
pomoc na techniczne studia wykonalności a 1.3 
pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze 
usług 

a1 .4 

pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji a1.5 
pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu a1.6 
pomoc na klastry innowacyjne a1.7 
pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich 
przedsiębiorstw 

a1 . 8  

 
Pomoc na ochronę środowiska 
pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm 
wspólnotowych  (zgodnie z załącznikiem  XII   Traktatu o przystąpieniu 
Rzeczypospolitej    Polskiej   do  Unii   Europejskiej), zastosowanie norm 
surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub 
podniesienie   poziomu   ochrony   środowiska   w   przypadku   braku   norm 
wspólnotowych 

a2.1 

pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż 
normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku 
braku norm wspólnotowych 

a2.2 

pomoc na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do 
przyszłych norm wspólnotowych 

a2.3 

pomoc   w   obszarze  ochrony   środowiska  na   inwestycje   zwiększające 
oszczędność energii 

a2.4 

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o 
wysokiej sprawności 

a2 .5 

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze 
źródeł odnawialnych 

a2.6 

pomoc na badania środowiska a2.7 
pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych a2.8 
pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne a2.9 
pomoc na gospodarowanie odpadami a2.10 
pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów a2.11 
pomoc na relokację przedsiębiorstw a2.12 
pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami a2.13 

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw 
pomoc inwestycyjna a3 
pomoc na zatrudnienie a4 

Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i 
średnich przedsiębiorstw w targach 

pomoc na usługi doradcze a5 
pomoc na udział w targach a6 
Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety a24 
Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz 
pracowników niepełnosprawnych 
pomoc  w  formie  subsydiów płacowych  na rekrutację pracowników 
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 

a1 1  
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pomoc  w  formie  subsydiów płacowych  na zatrudnianie  pracowników 
niepełnosprawnych 

a1 2  

pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem 
pracowników niepełnosprawnych 

a1 3  

Pomoc szkoleniowa a  l4  
Pomoc na ratowanie a1 5  
Pomoc na restrukturyzację a 16 
Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski 
żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia 

a17 

Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w 
gospodarce o charakterze ponadsektorowym 

a1 8  

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w 
ramach   przedsięwzięcia   gospodarczego   podejmowanego   u   interesie 
europejskim 

a19 

 
Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego a 20 
Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów a 21 
Pomoc w formie kapitalu podwyższonego ryzyka a 22 
Pomoc   przeznaczona   na   ułatwianie   rozwoju   niektórych   działań 
gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia 
warunków  wymiany  handlowej  w  zakresie sprzecznym  z  rynkiem 
wewnętrznym 

a 23 

B. POMOC REGIONALNA 
pomoc inwestycyjna b1 
pomoc na zatrudnienie b2 
regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne b3 
pomoc operacyjna b4 
pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw b5 

C. INNE PRZEZNACZENIE 
pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym 
interesie gospodarczym 

c5 

pomoc de minimis e1 
D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne 

SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA 
pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych d3.1 
pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem 
likwidacji 

d3.2 

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem 
dostępu do zasobów węgla 

d3.3 

pomoc na inwestycje początkowe d3.4 
SEKTOR TRANSPORTU 
ŻEGLUGA MORSKA 
pomoc inwestycyjna d4.1 
pomoc na poprawę konkurencyjności d4.2 
pomoc na repatriację marynarzy d4.3 
pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu d4.4 
LOTNICTWO  
pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego d  5.1 
pomoc na usługi portu lotniczego d15.2 
pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności d15.3 
SEKTOR KOLEJOWY  
pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru d6.l 
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pomoc w celu anulowania długów d6.2 
pomoc na koordynację transportu d6.3 
TRANSPORT MULTIMODALNY 1 INTERMODALNY d7 
INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU t 
SEKTOR ENERGETYKI  
pomoc   na   pokrycie   kosztów   powstałych   u   wytwórców  w  związku z 
przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i 
energii elektrycznej 

d8 

SEKTOR KINEMATOGRAFII  
pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych d9 
SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY dI O  
 
Jednocześnie w przypadku uzupełnienia tabeli dotyczącej pomocy otrzymanej w odniesieniu 
do kosztów, o których mowa wyżej, zobowiązano wnioskodawców do przedstawienia opisu 
przedsięwzięcia, na realizację którego udzielona została pomoc (pkt 1-8 znajdujące się pod 
tabelą w części D). 
 
1. opis przedsięwzięcia – wskazać, czego dotyczy przedsięwzięcie, na realizację którego 

wnioskodawca ubiega się o pomoc.  
2. koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej 

oraz ich rodzaje (w rozbiciu na poszczególne przeznaczenia pomocy) - należy wskazać 
kwotę kosztów płacy kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w okresie 
sprawozdawczym (związane z realizowanym przedsięwzięciem, w tym koszty kwalifikujące się 
do objęcia pomocą wskazane w katalogu w § 6 ust. 2 rozporządzenia o młodocianych). 

3. maksymalna dopuszczalna intensywność lub wartość pomocy –należy podać –  
w zależności od przeznaczenia pomocy – intensywność określoną w odpowiednich 
przepisach. W analizowanym przypadku dopuszczalna intensywność  pomocy została 
określona w rozporządzeniu o młodocianych i zgodnie z § 8 ust. 1 tego rozporządzenia nie 
może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych (należy również uwzględnić możliwość 
podwyższenia tej intensywności, o czym mowa w § 8 ust. 2). 

4. intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których 
mowa w pkt 3 – należy wpisać wartość pomocy już udzielonej z innych źródeł na te same 
koszty. 

5. lokalizacja przedsięwzięcia – adres siedziby wnioskodawcy. 
6. cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz cele, 

których nie można byłoby osiągnąć bez pomocy: - należy wpisać cele, które mają być 
osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia (np. umożliwienie młodocianym 
zdobycia kwalifikacji zawodowych, umożliwienie młodzieży uzupełnienia wykształcenia 
etc.) 

7. etapy realizacji przedsięwzięcia – pomoc udzielana na podstawie wniosków. 
8. data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia - należy wskazać okres 

sprawozdawczy wynikający z dokumentu, do którego informacja jest załącznikiem. 

 


