Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013 i budŜet państwa, realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju

PROGRAM SZKOLENIA
10.00 – 11.30

11.30 – 11.45
11.45 – 13.15

1.

Wprowadzenie i omówienie podstawowych pojęć związanych z pomocą publiczną
a. Pojęcie pomocy publicznej w prawie wspólnotowym (art. 107 ust. 1 TFUE) oraz
krajowym. Praktyczne problemy z badaniem spełnienia tej definicji.
b. Zakaz udzielania pomocy publicznej i wyjątki spod generalnego zakazu (Art. 107
ust. 1, 2,3 TFUE).
c. Definicja przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym wraz z orzecznictwem TSUE
(d. ETS).
d. Formy udzielania pomocy publicznej(dotacja,poŜyczka,gwarancja, poręcznie,ulgi
podatkowe).
e. Rodzaje pomocy publicznej (regionalna, horyzontalna, sektorowa).
f. Pomoc publiczna udzielana w ramach programu pomocowego oraz pomoc
indywidualna. Konsekwencje dla beneficjentów pomocy.
g. Pomoc publiczna a zasady wdraŜania funduszy europejskich
h. Weryfikacja występowania pomocy publicznej w projekcie na etapie składania
wniosku o dofinansowanie, wdraŜania projektu i kontroli na miejscu realizacji
projektu. Test pomocy publicznej. Omówienie typów projektów i orzecznictwa
krajowego i unijnego.

Przerwa kawowa 1
2.

3.

13.15 – 13.45
13.45– 15.15

Pomoc regionalna udzielana w oparciu o nowe: Wytyczne w sprawie krajowej
pomocy regionalnej na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia KE nr 651/2014
a. Zasady ogólne oraz zakres stosowania
b. Weryfikacja spełnienia definicji nowej inwestycji
c. Badanie efektu zachęty (weryfikacja oświadczenia złoŜonego z wnioskiem o
dofinansowanie oraz dokumentacji na etapie kontroli: oferty, zamówienia,
dziennik budowy itp.)
d. Etapowanie inwestycji i ocena momentu jej rozpoczęcia w przypadku
wieloetapowej inwestycji.
Określanie statusu przedsiębiorstwa na podstawie przepisów unijnych i unijnej
praktyki orzeczniczej.
a. Definicja przedsiębiorstwa niezaleŜnego i zaleŜnego (partnerskiego i
powiązanego) na podstawie przepisów unijnych i unijnej praktyki orzeczniczej.
Aspekty powiązania.
b. Badanie związków pomiędzy przedsiębiorstwami.

Przerwa obiadowa
4.

Pomoc de minimis udzielana w oparciu o rozporządzenie KE 1407/2013
a.
b.
c.
d.

15.15 – 15.30

Zasady ogólne, zakres stosowania i wykluczenia sektorowe z udzielenia pomocy
Sposób liczenia ogólnego limitu pomocy de minimis oraz kumulacja pomocy.
Omówienie formularza wymaganego przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis.

Przerwa kawowa 2

15.30– 17.00

5.
6.
7.

Monitorowanie wykorzystania pomocy publicznej
Obowiązki sprawozdawcze i archiwizacyjne dotyczące udzielonej pomocy
publicznej.
Pytania uczestników i dyskusja.

