Ocena występowania pomocy publicznej w projektach wykonywana jest przed ekspertów zewnętrznych. Ocenie poddawane są poszczególne zadania w projekcie.
W programie pomoc publiczna udzielane jest zarówno polskim jak i słowackim partnerom projektów na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 z dnia 20 października 2015 (Dz.U. poz.1760,2.11.2015);
Rozporządzenia 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,
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym (rozporządzenie
dotyczące tzw. wyłączeń blokowych).
Celem oceny jest analiza projektów i ich zadań w celu weryfikacji czy w projektach występują jakiekolwiek działania w których może występować ryzyko pomocy
publicznej, a w przypadku pozytywnego wyniku analizy, w oparciu o jaki schemat pomocy publicznej, pomoc ma być udzielona.
Karty oceny składają się z trzech części:
- Listy sprawdzającej zgodności projektu z warunkami pomocy;
- List sprawdzających warunki ogólne i szczegółowe;
- Podsumowania oceny.
W każdej ocenie należy zweryfikować potencjalne występowanie możliwości udzielenia pomocy de minimis/ pomocy publicznej zarówno bezpośrednio jak i
pośrednio partnerom projektu. Ocena występowania pomocy publicznej ma udzielić odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy wnioskodawcy są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach planowanych do realizacji zadań określonych we wniosku o
dofinansowanie projektu?
2. Czy w przypadku udzielenia dofinansowania beneficjentowi przyznana zostanie korzyść, której nie uzyskałby na warunkach rynkowych?
3. Czy udzielane wsparcie ma charakter selektywny?
4. Czy przyznane dofinansowanie wpływa na zakłócenie konkurencji lub grozi jej zakłóceniem oraz wpływa na wymianę handlową między państwami
członkowskimi?
W przypadku odpowiedzi "tak" na wszystkie powyższe pytania, wskazane zadania/projekt kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną. Eksperci przeprowadzający
ocenę proszeni są o podanie wyczerpującego uzasadnienia w odniesieniu do projektu i jego zadań, jak również o podanie rekomendacji w zakresie niezbędnych
do wdrożenia dla zadań objętych pomocą publiczną. Eksperci powinni ocenić zadania w projekcie z uwagi na najbardziej właściwą kategorię pomocy publicznej lub
zgodności z Rozporządzeniem dotyczącym pomocy de minimis. Pierwszym etapem oceny projektu jest ustalenie występowania pomocy w całym projekcie w
odniesieniu do każdego z zadań i każdego z partnerów. Partnerzy projektu są proszeni o załączenie do wniosku wypełnionych deklaracji pomocy de minimis,
deklaracji o pomocy publicznej oraz deklaracji dotyczących statusu MŚP. Wzory deklaracji będą dostępne na stronach Programu w ramach materiałów dla
ogłaszanych naborów na projekty. Po otrzymaniu wszystkich ww. deklaracji eksperci będą proszeni o przeprowadzenie oceny projektów w oparciu o kolejne części
listy sprawdzającej, począwszy od arkusza Pomoc de minimis, lub powrotu do zakładki Zgodność, w przypadku gdy, w oparciu o dodatkowe informacje,
realizowane w projekcie zostanie ustalone, że zadania nie wykazują charakteru pomocowego. Nie trzeba wypełniać list sprawdzających dla kategorii pomocy, które
nie są właściwe – w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „nie” dla danej kategorii pomocy, szczegółowa lista dotycząca danej pomocy zostanie wypełniona
automatycznie. Eksperci proszeni są również o sprawdzenie czy w projekcie występuje ryzyko pomocy pośredniej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, eksperci
będą proszeni o podanie szczegółowych zaleceń dla wnioskodawców w jaki sposób uniknąć udzielania pomocy pośredniej. W przypadku gdy w projekcie dana
kategoria pomocy dotyczy więcej niż jednego zadania, ekspert proszony jest aby powielić właściwy arkusz listy sprawdzającej i wypełnić go oddzielnie dla każdego
zadania i każdego partnera.
W trakcie oceny, w przypadku zidentyfikowania działań pomocowych, eksperci mają sformułować szczegółowe uwagi/ zalecenia które będą wykorzystane przez IZ/
WST w trakcie opracowywania warunków potrzebnych do zatwierdzenia projektu i/lub szczegółowych warunków załączonych do umowy o dofinansowanie.
Rekomendacje ekspertów powinny dotyczyć:
- wyeliminowania ryzyka występowania pomocy publicznej w projekcie poprzez dodatkowe modyfikacje lub zmiany w zadaniach;

- konieczności spełnienia szczegółowych warunków;
- przyznania pomocy publicznej w oparciu o jeden z zatwierdzonych schematów pomocowych.
Ocena przeprowadzana jest na podstawie informacji przedstawionych we wniosku o dofinansowanie oraz w innych zewnętrznych źródłach (np. stronach
internetowych partnerów projektu) oraz w szczególności w deklaracjach wnioskodawców.
Na prośbę ekspertów, dodatkowe informacje mogą być uzyskane od partnerów projektowych w celu przeprowadzenia oceny. Takie sytuacje dotyczą przypadków,
Kiedy informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie (lub w Internecie) nie pozwalają na przeprowadzenie pełnej oceny zadań w projekcie. Prośby o
dodatkowe informacje od partnerów wiodących/partnerów projektowych uzyskiwane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem WST.

Numer projektu:
Tytuł projektu:
Partner Wiodący:
Oś Priorytetowa:

ZGODNOŚĆ Z WARUNKAMI POMOCY PUBLICZNEJ

WARUNEK

TAK

NIE

1 Czy wnioskodawcy są przedsiębiorcami
prowadzącymi działalność gospodarczą w
ramach planowanych do realizacji zadań
określonych we wniosku o dofinansowanie
projektu?
2

UZASADNIENIE
Proszę uzasadnić ocenę w odniesieniu do
każdego zadania. Proszę wskazać nazwę
działania i partnera realizującego zadanie.

Czy w przypadku udzielenia dofinansowania
beneficjentowi przyznana zostanie korzyść,
której nie uzyskałby na warunkach
rynkowych?

Proszę uzasadnić ocenę w odniesieniu do
każdego zadania. Proszę wskazać nazwę
działania i partnera realizującego zadanie.

3. Czy udzielane wsparcie ma charakter
selektywny?

Proszę uzasadnić ocenę w odniesieniu do
każdego zadania. Proszę wskazać nazwę
działania i partnera realizującego zadanie.

Czy przyznane dofinansowanie wpływa na
zakłócenie konkurencji lub grozi jej
zakłóceniem oraz wpływa na wymianę
handlową między państwami członkowskimi?

Proszę uzasadnić ocenę w odniesieniu do
każdego zadania. Proszę wskazać nazwę
działania i partnera realizującego zadanie.

3

4

W przypadku odpowiedzi "tak" na
wszystkie pytania wskazane
zadania/projekt kwalifikują się do
objęcia pomocą publiczną
W powyższym przypadku przejść do
poniższej tabeli dotyczacej pomocy de
minimis





POMOC DE MINIMIS
WARUNEK
1 Czy wnioskoskodawca wnioskuje o
przyznanie dofinansowania w formie pomocy
de minimis lub jest możliwe przyznanie
dofinansowania w tej formie?

TAK

NIE

UZASADNIENIE
Proszę uzasadnić ocenę w odniesieniu do
każdego zadania. Proszę wskazać nazwę
działania i partnera realizującego zadanie.

W przypadku odpowiedzi "tak"
proszę przejśc do listy
sprawdzajacej dotyczacej pomocy
de minimis
W przypadku odpowiedzi "nie"
proszę przejśc do listy
sprawdzajacej dotyczacej
ogólnych warunków udzielania
pomocy publicznej

Data

Podpis eksperta

Numer projektu:
Tytuł projektu:
Partner Projektu:
Oś Priorytetowa:

0
0
0
0

POMOC DE MINIMIS

WARUNKI

ZGODNOŚĆ
TAK

1
Zakres
Działania realizowane w ramach projektu nie
dotyczą :
1.1 sektora rybołówstwa i akwakultury (podobnie jak w
rozporządzeniu 1379/2013)
1.2 sektora produkcji podstawowej produktów rolnych
1.3 działalności związanej z wywozem do państw
trzecich lub państw członkowskich, tzn. działalności
bezpośrednio związanej z ilością wywożonych
produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci
dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi
związanymi z prowadzeniem działalności
wywozowej
1.4
przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych, jeśli wysokość pomocy ustalana jest na
podstawie ceny lub ilości takich produktów
nabytych od producentów surowców lub
wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa
objęte pomocą; lub kiedy przyznanie pomocy
zależy od faktu przekazania jej w części lub w
całości producentom surowców
1.5 działalności uwarunkowanej pierwszeństwem
korzystania z towarów krajowych w stosunku do
towarów sprowadzanych z zagranicy

NIE

UWAGI

2
Kumulacja
2.1

2.2

2.3

Planowana do udzielenia kwota pomocy nie
kumuluje się z żadną pomocą de minimis w
odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji
byłoby przekroczenie poziomów intensywności
pomocy określonych w rozdziale III
rozporządzenia.
Jeśli tak proszę uzasadnić ocenę w oparciu o
informacje zawarte w formularzu informacji
przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegajacego
się o pomoc de minimis

Czy przedsiębiorstwo jest powiązane z innymi
podmiotami?
Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej
przez państwo członkowskie jednemu
przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000
EUR, i 100 000 EUR w przypadku sektora
transportu, w okresie trzech lat podatkowych.

Data

Podpis eksperta

Numer projektu:
Tytuł projektu:
Partner Projektu:
Oś Priorytetowa:

0
0
0
0

POMOC POŚREDNIA

WARUNKI

ZGODNOŚĆ
TAK

UWAGI

NIE

1
Czy partnerzy projektu planują realizować
działania potencjalnie skutkujące przyznaniem
innym podmiotom pomocy de minimis/pomocy
publicznej (pomoc pośrednia)?

Proszę wskazać partnera, odpowiednie
działanie realizowane przez partnera oraz
uzasadnić ocenę

W przypadku odpowiedzi "nie" w
działaniu nie występuje pomoc
pośrednia.


1 Czy wybór wykonawcy usług dotyczących działań
potencjalnie skutkujących przyznaniem innym
podmiotom pomocy de minimis/pomocy publicznej
będzie się odbywał na zasadzie otwartej
procedury?
2 Czy usługi, produkty i rezultaty projektu będą
udostępnione na rynku na warunkach rynkowych i
po cenie rynkowej?
3
Czy usługi, produkty i rezultaty projektu są
oferowane na rynku przez inne podmioty?

Data

W przypadku odpowiedzi "nie" proszę
zarekomendować takie działania

W przypadku odpowiedzi "nie" proszę
zarekomendować takie działania
W przypadku odpowiedzi "tak" na
wszystkie pytania w działaniu nie
występuje pomoc pośrednia.

Podpis eksperta

Numer projektu:
Tytuł projektu:
Partner Projektu:
Oś Priorytetowa:

0
0
0
0

WARUNKI OGÓLNE - POMOC PUBLICZNA

WARUNKI

ZGODNOŚĆ
TAK

1

Wykluczenie niektórych działań i rodzajów
pomocy w przypadku przekroczenia
określonych kwot

UWAGI

NIE
Uzasadnienie oceny

1.1 Pomoc nie jest przyznawana na działalność
związaną z wywozem
2
Wyłączenie niektórych sektorów
Uzasadnienie oceny
Działania realizowane w ramach projektu nie
dotyczą :
2.1 sektora rybołówstwa i akwakultury* (podobnie jak w
rozporządzeniu 1379/2013)
2.2
sektora produkcji podstawowej produktów rolnych
2.3

przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych, jeśli wysokość pomocy ustalana jest na
podstawie ceny lub ilości takich produktów
nabytych od producentów surowców lub
wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa
objęte pomocą; lub kiedy przyznanie pomocy
zależy od faktu przekazania jej w części lub w
całości producentom surowców

2.4 pomocy państwa ułatwiającej zamykanie
niekonkurencyjnych kopalń węgla (decyzja Rady nr
2010/787)

3

3.1

3.2

Wykluczenie przedsiębiorstw, do których
zastosowanie ma zasada Deggendorf

Please provide remarks

Na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu
pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji
uznającej pomoc za niezgodną z prawem/z
rynkiem wewnętrznym
Przedsiębioirstwo nie znajduje się w trudnej
sytuacji

4
Efekt zachęty
4.1 Beneficjent złożył wniosek o przyznanie pomocy
przed rozpoczęciem prac nad projektem lub
rozpoczęciem działalności, zawierający co najmniej
następujące informacje:
4.2 nazwę przedsiębiorstwa i informację o jego
wielkości
4.3 opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i
zakończenia
4.4 lokalizację projektu
4.5 wykaz kosztów projektu
4.6 rodzaj pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja,
zaliczka zwrotna, zastrzyk kapitałowy lub inne) oraz
kwota finansowania publicznego, potrzebnego do
realizacji projektu
5
Koszty kwalifikowalne

Uzasadnienie oceny

Uzasadnienie oceny

5.1 Kwoty są przedstawione w wartościach przed
potrąceniem podatku lub innych opłat
6
Kumulacja

Uzasadnienie oceny

6.1

6.2

Planowana do udzielenia kwota pomocy nie
kumuluje się z inną pomocą państwa w
odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowalnych, pokrywających się częściowo lub
w całości, jeżeli taka kumulacja powoduje
przekroczenie najwyższego poziomu intensywności
pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie
do tej pomocy
Planowana do udzielenia kwota pomocy nie
kumuluje się z żadną pomocą de minimis w
odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji
byłoby przekroczenie poziomów intensywności
pomocy określonych w rozdziale III
rozporządzenia.

7
7.1
7.2
7.3

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Duże przedsiębiorstwo

Ocena na podstawie deklaracji partnerów
projektu

Średnie przedsiębirstwo

Ocena na podstawie deklaracji partnerów
projektu

Mikro i małe przedsiębiorstwo

Ocena na podstawie deklaracji partnerów
projektu

8
ZADANIE

ZGODNOŚĆ
TAK

UWAGI

NIE

8.1
Inwestycje początkowe na obszarach objętych art.
107 ust. 3 lit. a) niezależnie od wielkości
przedsiębiorstwa beneficjenta; dowolna forma
pomocy na inwestycje początkowe dla MŚP na
obszarach objętych art. 107 ust. 3 lit. c); pomoc dla
dużych przedsiębiorstw wyłącznie na inwestycję
początkową na rzecz nowej działalności
gospodarczej (ust. 3)
8.2

Pomoc szkoleniowa
8.3 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego
8.4 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną
8.5
Pomoc na infrastrukturę lokalną

Data

Uzasadnienie oceny



Uzasadnienie oceny






Uzasadnienie oceny
Uzasadnienie oceny
Uzasadnienie oceny

Podpis eksperta

Numer Projektu:
Nazwa Projektu
Partner Projektu:
Oś Priorytetowa:
Zadanie:

0
0
0
0
#ADR!

REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA
WARUNKI
1

2

ZGODNOŚĆ
TAK

NIE

ND

Beneficjent realizuje zadanie na
obszarach objętych pomocą

0

Koszty kwalifikowalne
przedstawione we wniosku o
dofinansowanie należą do
wskazanych w rozporządzeniu
kategorii

0

3 Nabywane aktywa są nowe, z
wyjątkiem aktywów nabywanych
przez MŚP i z wyjątkiem
przejęcia zakładu
4
Inwestycji zostanie utrzymana w
regionie przez co najmniej 5 lat
(co najmniej 3 lata dla MŚP)
5 Wkład finansowy beneficjenta
wynosi co najmniej 25 % kosztów
kwalifikowalnych

0

0

0

UWAGI

6
Intensywność pomocy: nie
przekracza maksymalnej
intensywności pomocy okreslonej
na mapie pomocy regionalnej w
dniu przyznania pomocy. W
przypadku połączenia kosztów
inwestycji w rzeczowe aktywa
trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne z
kosztami płacy: intensywność
pomocy nie przekracza
najbardziej korzystnej kwoty
wynikającej z zastosowania tej
intensywności na podstawie
kosztów inwestycji lub kosztów
płacy

0

7

8

Intensywność pomocy obszaru,
na którym znajduje się dana
inwestycja początkowa, ma
zastosowanie do wszystkich
beneficjentów. Jeżeli inwestycja
początkowa mieści się na dwóch
lub większej liczbie obszarów
objętych pomocą zastosowanie
ma maksymalna intensywność
pomocy odnosząca się do tego
obszaru objętego pomocą, na
którym poniesiono najwięcej
kosztów kwalifikowalnych

0

Dostęp do infrastruktury
badawczej będzie się w oparciu o
przejrzyste i niedyskryminacyjne
warunki

0

Projekt nie spełnia przesłanek
jednostkowego projektu
inwestycyjnego

0

9

Uwaga:
dotyczy
zadań
realizowanych
przez więcej
niż jednego
partnera

0

Data

Podpis eksperta

Numer projektu:
Nazwa Projektu:
Partner Projektu:
Oś Priorytetowa:
Zadanie:

0
0
#ADR!
0
0

POMOC SZKOLENIOWA
WARUNKI

ZGODNOŚĆ
TAK

NIE

ND

1
Szkolenia nie są prowadzone
przez przedsiębiorstwa w celu
przestrzegania obowiązkowych
norm krajowych w zakresie
szkoleń

0

2 Wskazane we wniosku o
dofinansowanie koszty
kwalifikowalne obemują:

0

- koszty zatrudnienia
wykładowców poniesione za
godziny, podczas których
wykładowcy uczestniczą w
szkoleniu

0

UWAGI

- koszty operacyjne
wykładowców i uczestników
szkolenia bezpośrednio
związane z projektem
szkoleniowym, takie jak koszty
podróży, materiały
bezpośrednio związane z
projektem, amortyzacja
narzędzi i wyposażenia w
zakresie, w jakim są
wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby projektu
szkoleniowego. Do kosztów
kwalifikowalnych nie zalicza się
kosztów zakwaterowania, z
wyjątkiem minimalnych
niezbędnych kosztów
zakwaterowania dla
uczestników będących
pracownikami
niepełnosprawnymi
koszty usług doradczych
związanych z projektem
szkoleniowym
- koszty personelu osób
szkolonych i ogólne koszty
pośrednie (koszty
administracyjne, wynajem,
koszty ogólne) poniesione za
godziny, podczas których osoby
szkolone biorą udział w
szkoleniu.
3 Intensywność pomocy nie
przekracza 50 % kosztów
kwalifikowalnych. Intensywność
pomocy można zwiększyć
maksymalnie do 70 % kosztów
kwalifikowalnych w następujący
sposób:

0

0

0

0

- o 10 punktów procentowych w
przypadku szkoleń dla
pracowników
niepełnosprawnych lub
znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji

0

- o 10 punktów procentowych w
przypadku pomocy na rzecz
średniego przedsiębiorstwa i o
20 punktów procentowych w
przypadku pomocy na rzecz
małego przedsiębiorstwa

0

4 W przypadku pomocy
przyznawanej w sektorze
transportu morskiego jej
intensywność może zostać
zwiększona do 100 % kosztów
kwalifikowalnych, jeżeli
spełnione są następujące
warunki:
- uczestnicy szkolenia nie są
aktywnymi członkami załogi,
lecz dodatkowymi członkami
załogi; oraz
- szkolenie jest prowadzone na
pokładzie statków
zarejestrowanych w rejestrach
unijnych
5 Wartość pomocy nie przekracza
progów pomocy powodujących
obowiązek zgłoszenia

0

0

0

0
0
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POMOC NA KULTURĘ I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
WARUNKI
1

Pomoc jest udzielana na cele i
działania kulturalne wskazane w
Artykule 53 paragrafie 2 GBER

2 Koszty kwalifikowalne
przedstawione we wniosku o
dofinansowanie są zgodne z
kategoriami wskazanymi w
Artykule 53 paragrafach 4 or 5
GBER
3

W przypadku pomocy
inwestycyjnej kwota pomocy nie
przekracza różnicy między
kosztami kwalifikowalnymi a
zyskiem operacyjnym z
inwestycji. Zysk operacyjny
odlicza się od kosztów
kwalifikowalnych ex ante, na
podstawie rozsądnych prognoz,
albo poprzez mechanizm
wycofania

ZGODNOŚĆ
TAK

NIE

ND

UWAGI

0

0

0

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów
kwalifikowalnych ex ante, na podstawie
rozsądnych prognoz, albo poprzez mechanizm
wycofania. Operator infrastruktury ma prawo
zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres

4

W przypadku pomocy
operacyjnej kwota pomocy nie
przekracza poziomu, który jest
konieczny, by pokryć straty
operacyjne i rozsądny zysk w
odnośnym okresie.

5 W przypadku pomocy
nieprzekraczającej 1 mln EUR,
maksymalna kwota pomocy
została ustalonana poziomie 80
% kosztów kwalifikowalnych

Powyższe należy zapewnić na zasadzie ex
ante, na podstawie rozsądnych prognoz, lub
przy zastosowaniu mechanizmu wycofania

0

0

6
W przypadku publikowania
muzyki i literatury maksymalna
kwota pomocy nie przekracza
ani różnicy między kosztami
kwalifikowalnymi i
zdyskontowanymi przychodami
projektu ani 70 % kosztów
kwalifikowalnych.

0

7 Zadanie nie dotyczy
finansowania prasy i
magazynów, niezależnie od
tego, czy są one publikowane w
wersji papierowej czy
elektronicznej

0

8 Wartość pomocy nie przekracza
progów pomocy powodujących
obowiązek zgłoszenia

0

Przychody odlicza się od kosztów
kwalifikowalnych na zasadzie ex ante albo przy
użyciu mechanizmu wycofania. Kosztami
kwalifikowalnymi są koszty publikacji muzyki i
literatury, w tym wynagrodzenie autorów (koszty
praw autorskich), tłumaczy, wydawców, inne
koszty redakcyjne (korekta tekstu, rewizja),
koszty związane z opracowaniem układu tekstu i
przygotowaniem do druku oraz koszty
drukowania lub publikacji on-line

0

Data
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POMOC NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ I WIELOFUNKCYJNĄ INFRASTRUKTURĘ
REKREACYJNĄ

WARUNKI

ZGODNOŚĆ
TAK

NIE

ND

UWAGI

1

2

Zadanie dotyczy Iinfrastruktury
sportowej i wielofunkcyjnej
infrastruktury rekreacyjnej

0

Na wielofunkcyjną infrastrukturę
rekreacyjną składa się zaplecze
rekreacyjne o wielofunkcyjnym
charakterze oferujące w
szczególności usługi kulturalne i
rekreacyjne, z wyjątkiem
parków rozrywki i obiektów
hotelowych

0

4
Infrastruktura sportowa nie
będzie użytkowana wyłącznie
przez jednego użytkownika
uprawiającego sport zawodowo.

0

Wykorzystanie infrastruktury sportowej przez
innych użytkowników uprawiających sport
zawodowo lub amatorsko stanowi co najmniej
20 % jej potencjału czasowego rocznie. Jeżeli z
infrastruktury korzysta kilku użytkowników
jednocześnie, oblicza się odpowiednie odsetki
wykorzystania potencjału czasowego

5

Infrastruktura sportowa i
wielofunkcyjna infrastruktura
rekreacyjna jest udostępniania
szeregowi użytkowników na
przejrzystych i
niedyskryminacyjnych zasadach

6 Warunki cenowe dotyczące
korzystania z infrastruktury
będą publicznie dostępne
7 Wszelkie koncesje na budowę,
modernizację lub prowadzenie
infrastruktury sportowej i
wielofunkcyjnej infrastruktury
rekreacyjnej bądź inne formy
powierzenia osobie trzeciej
takich zadań będą udzielane są
na otwartych, przejrzystych i
niedyskryminacyjnych
zasadach, z należytym
poszanowaniem
obowiązujących zasad
udzielania zamówień
8
W odniesieniu do pomocy
inwestycyjnej na infrastrukturę
sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną we
wniosku przedstawiono jako
koszty kwalifikowalne koszty
inwestycji w rzeczowe aktywa
trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne
9 W odniesieniu do pomocy
operacyjnej na infrastrukturę
sportową we wniosku
przedstawiono jako koszty
kwalifikowalne koszty
operacyjne świadczenia usług w
ramach takiej infrastruktury.

0

Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej
30 % kosztów inwestycji w infrastrukturę, można
przyznać preferencyjny dostęp na bardziej
korzystnych warunkach, o ile wyżej wspomniane
warunki są udostępniane publicznie

0

0

0

0

Takie koszty operacyjne obejmują koszty, takie
jak koszty personelu, materiałów,
zakontraktowanych usług, komunikacji, energii,
konserwacji, czynszu, administracji itp., lecz nie
uwzględniają kosztów amortyzacji i kosztów
finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem
pomocy inwestycyjnej

10

W przypadku pomocy
inwestycyjnej na infrastrukturę
sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną kwota
pomocy nie przekracza różnicy
między kosztami
kwalifikowalnymi a zyskiem
operacyjnym z inwestycji.

0

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów
kwalifikowalnych ex ante, na podstawie
rozsądnych prognoz, albo poprzez mechanizm
wycofania

11 W przypadku pomocy
operacyjnej na infrastrukturę
sportową kwota pomocy nie
przekracza strat operacyjnych w
odnośnym okresie.

0

Powyższe należy zapewnić na zasadzie ex
ante, na podstawie rozsądnych prognoz, lub
przy zastosowaniu mechanizmu wycofania

12 W przypadku pomocy
nieprzekraczającej 1 mln EUR,
maksymalna kwota pomocy
została ustalonana poziomie 80
% kosztów kwalifikowalnych

0

13 Wartość pomocy nie przekracza
progów pomocy powodujących
obowiązek zgłoszenia

0
0
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POMOC NA LOKALNĄ INFRASTRUKTURĘ

WARUNKI
1

ZGODNOŚĆ
YES

NO

N/A

Finansowanie jest
przeznaczone na budowę lub
modernizację lokalnej
infrastruktury (dotyczy
infrastruktury przyczyniającej
się na poziomie lokalnym do
poprawy otoczenia biznesu i
środowiska konsumenckiego
oraz do modernizacji i rozwoju
bazy przemysłowej)

0

2 Finansowana infrastruktura nie
jest przedmiotem innych sekcji
rozdziału III ogólnego
rozporządzenia w sprawie
wyłączeń blokowych z
wyjątkiem sekcji 1 — Pomoc
regionalna.

0

3

Nie jest to infrastruktura
specjalna

4 Infrastruktura jest udostępniana
zainteresowanym użytkownikom
w oparciu o otwarte, przejrzyste
i niedyskryminujące zasady.
Cena pobierana za użytkowanie
lub sprzedaż infrastruktury
odpowiada cenie rynkowej

0

0

UWAGI

Artykuł ten nie ma również
zastosowania do infrastruktury portów
lotniczych i infrastruktury portowej

5 Koncesje lub inne formy
powierzenia osobie trzeciej
eksploatacji infrastruktury
udzielane są na otwartych,
przejrzystych i
niedyskryminacyjnych
zasadach, z należytym
poszanowaniem
obowiązujących zasad
udzielania zamówień
6 Przedstawione we wniosku
koszty kwalifikowalne są
kosztami inwestycji w rzeczowe
aktywa trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne
7 Kwota pomocy nie przekracza
różnicy między kosztami
kwalifikowalnymi a zyskiem
operacyjnym z inwestycji.
8 Wartość pomocy nie przekracza
progów pomocy powodujących
obowiązek zgłoszenia

0

0

Zysk operacyjny odlicza się od
kosztów kwalifikowalnych ex ante, na
podstawie rozsądnych prognoz, albo
poprzez mechanizm wycofania

0

0
0

Data
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