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ZAŁĄCZNIK III 

 

Informacje dotyczące pomocy państwa wyłączonej na warunkach niniejszego 

rozporządzenia 

CZĘŚĆ I 

Informacje przekazuje się za pomocą odpowiedniego programu komputerowego udostępnionego 

przez Komisję, jak określono w art. 12 

Oznaczenie środka 

pomocy 

(wypełnia Komisja) 

Państwo 

członkowskie 

 

……………………………………………………………………….. 

Numer 

referencyjny 

państwa 

członkowskiego 

 

……………………………………………………………………….. 

Region Nazwa regionu(-ów) 

(NUTS
1
)  

………………………… 

………………………… 

Status pomocy regionalnej
2
 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Organ przyznający 

pomoc 

Nazwa   

……………………………………….. 

Adres pocztowy 

 

Adres internetowy 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

Nazwa środka 

pomocy  

 

………………………………………………………………………… 

Krajowa podstawa 

prawna (odesłanie 

do właściwego 

promulgatora 

krajowego) 

 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Adres internetowy 

pełnego tekstu 

środka pomocy  

 

………………………………………………………………………….. 

                                                            
1 NUTS - nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Region określa się zwykle na 

poziomie 2.  
2 Art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE (status „A”), art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE (status „C”), obszary nieobjęte 

pomocą tj. obszary niekwalifikujące się do pomocy regionalnej (status „N”).  



 

 

Rodzaj środka   Program pomocy  

 Pomoc ad hoc Nazwa beneficjenta i grupy
3
, do 

której należy 

............................................................... 

Zmiana istniejącego 

programu pomocy 

lub pomocy ad hoc 

 Oznaczenie środka pomocy 

nadawane przez Komisję 

 Przedłużenie  

............................................................... 

 Zmiany  

……………………………………….. 

Czas trwania 

pomocy
4
 

 Program pomocy (dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr) 

Data przyznania 

pomocy
5
  

 Pomoc ad hoc dd/mm/rrrr 

Sektor(y) 

gospodarki 

  Wszystkie sektory 

kwalifikujące się do 

pomocy  

 

  Pomoc ograniczona do 

konkretnych sektorów: 

Proszę określić na 

poziomie grupy NACE
6
 

 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Rodzaj beneficjenta  MŚP  

 Duże przedsiębiorstwa  

Budżet  Całkowity planowany 

roczny budżet programu 

pomocy
7
 

w walucie krajowej (kwota bez 

ułamków) 

……………………………………… 

Całkowita kwota pomocy ad 

hoc przyznanej 

przedsiębiorstwu
8
 

w walucie krajowej… (kwota bez 

ułamków) 

………………………………………. 

 Gwarancje
9
 w walucie krajowej… (kwota bez 

ułamków) 

………………………………………. 

Instrument pomocy 

(art.Error! Reference 

source not found.) 

  Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek 

  Pożyczka/Zaliczki zwrotne 

  Gwarancja (w stosownych przypadkach z odesłaniem do decyzji 

                                                            
3 Do celów reguł konkurencji określonych w Traktacie oraz do celów niniejszego rozporządzenia 

przedsiębiorstwem jest każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą niezależnie od jego formy 

prawnej i sposobu finansowania. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że podmioty, które są kontrolowane 

(prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo. 
4 Okres, w którym organ przyznający pomoc może się zobowiązać do przyznania pomocy.  
5 Określona zgodnie z motywem 36 rozporządzenia.  
6 NACE Rev. 2 — statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej. 

Sektor określany jest zwykle na poziomie grupy. 
7 W przypadku programu pomocy: proszę wskazać całkowitą kwotę rocznego budżetu planowanego na 

podstawie programu lub szacowaną roczną stratę podatkową w odniesieniu do wszystkich 

instrumentów pomocy objętych programem. 
8 W przypadku przyznania pomocy ad hoc: proszę wskazać całkowitą kwotę pomocy lub stratę 

podatkową. 
9 W przypadku gwarancji proszę wskazać (maksymalną) kwotę gwarantowanych pożyczek.  



 

 

Komisji
10

)  

  Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe  

  Dostarczenie finansowania ryzyka  

  Inne (proszę określić) 

………………………………………………..  

  W przypadku 

współfinansow

ania z funduszu 

(funduszy) UE  

Nazwa funduszu (funduszy) 

UE:  

 

 

………………………….. 

………………………….. 

Kwota 

finansowania 

(na każdy 

fundusz UE) 

………………… 

………………… 

w walucie 

krajowej (kwota 

bez ułamków) 

………………… 

………………… 

                                                            
10 Ewentualnie odesłanie do decyzji Komisji zatwierdzającej sposób obliczenia ekwiwalentu dotacji brutto 

zgodnie z art. 5 ust. 2. lit. c) rozporządzenia.  



 

4 

 

CZĘŚĆ II 

Informacje przekazuje się za pomocą odpowiedniego programu komputerowego zgodnie z art. 

12 

Proszę wskazać, który przepis ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych ma 

zastosowanie do danego środka pomocy. 

Główny cel pomocy - 

Cele ogólne (wykaz) 

Cele 

(wykaz) 

Maksymalna 

intensywnoś

ć pomocy  

w % 

lub 

maksymalna 

kwota 

pomocy w 

walucie 

krajowej 

(kwota bez 

ułamków) 

MŚP – 

premie  

w % 

 Pomoc regionalna - 

pomoc inwestycyjna11 

(art. 14)  

 Program pomocy …% …% 

 Pomoc ad hoc …% …% 

  Pomoc regionalna - 

pomoc operacyjna 

(art. 15) 

  Koszty transportu towarów 

wyprodukowanych na obszarach 

kwalifikujących się do pomocy (art. 15 

ust. 2 lit. a)) 

…% …% 

  Dodatkowe koszty w regionach 

najbardziej oddalonych (art. 15 ust. 2 lit. 

b)) 

…% …% 

 Programy pomocy na rzecz rozwoju obszarów miejskich (art. 16) ….w walucie 

krajowej] 

…% 

 Pomoc dla MŚP - pomoc inwestycyjna (art. 17 - 18 - 219)  …% …% 

 Pomoc dla MŚP - 

dostęp MŚP do 

finansowania  

 Pomoc na finansowanie ryzyka (art. 20) … w walucie 

krajowej 

…% 

 Pomoc dla przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność (art. 21) 

… w walucie 

krajowej 

…% 

 Pomoc dla MŚP - Pomoc na rzecz alternatywnych platform obrotu 

specjalizujących się w MŚP (art. 22) 

…%;  

w przypadku 

gdy środek 

pomocy 

przyjmuje 

…% 

                                                            
11 W przypadku pomocy regionalnej ad hoc uzupełniającej pomoc przyznaną w ramach programu 

(programów) pomocy proszę wskazać zarówno intensywność pomocy przyznanej w ramach programu 

pomocy, jak i intensywność pomocy ad hoc.  
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postać 

pomocy na 

rozpoczęcie 

działalności:  

… w walucie 

krajowej 

 Pomoc dla MŚP - Pomoc na koszty rozpoznania (art. 23) …% …% 

 Pomoc na działalność 

badawczą, rozwojową 

i innowacyjną 

(art. 24 - 29) 

Pomoc na 

projekty 

badawczo- 

rozwojow

e (art. 24) 

 Badania podstawowe 

(art. 24 ust. 2 lit. a)) 

…% …% 

 Badania przemysłowe 

(art. 24 ust. 2 lit. b)) 

…% …% 

 Eksperymentalne prace 

rozwojowe (art. 24 ust. 2 lit. 

c)) 

…% …% 

 Studia wykonalności 

(art. 24 ust. 2 lit. d)) 

…% …% 

 Pomoc na utworzenie infrastruktury 

badawczej (art. 25) 

…% …% 

 Pomoc dla klastrów innowacyjnych 

(art. 26) 

…% …% 

 Pomoc dla MŚP na wspieranie 

innowacyjności (art. 27) 

…% …% 

 Pomoc na działalność badawczo-

rozwojową w sektorze rolnictwa i 

rybołówstwa (art. 29) 

…% …% 

 Pomoc szkoleniowa (art. 30) …% …% 

 Pomoc na zatrudnienie 

- Pomoc przeznaczona 

na pracowników 

znajdujących się w 

szczególnie 

niekorzystnej sytuacji 

i pracowników 

niepełnosprawnych 

(art. 31-33) 

 Pomoc w formie subsydiowania 

wynagrodzeń na rekrutację pracowników 

znajdujących się w szczególnie 

niekorzystnej sytuacji lub zatrudnienie 

pracowników niepełnosprawnych 

(art. 31 - 32) 

…% …% 

 Pomoc na rekompensatę dodatkowych 

kosztów związanych z zatrudnieniem 

pracowników niepełnosprawnych (art. 

33) 

…% …% 

 Pomoc na ochronę 

środowiska (art. 34-

43)  

 Pomoc inwestycyjna umożliwiająca 

przedsiębiorstwom zastosowanie norm 

surowszych niż normy unijne w zakresie 

ochrony środowiska lub podniesienie 

poziomu ochrony środowiska w 

przypadku braku norm unijnych (art. 34) 

…% …% 

 Pomoc dla MŚP na wcześniejsze 

dostosowanie do przyszłych norm 

…% …% 
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wspólnotowych (art. 35) 

 Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 

środowiska na środki wspierające 

oszczędność energii (art. 36) 

…% …% 

 Pomoc na projekty dotyczące 

efektywności energetycznej (art. 37) 

… w walucie 

krajowej 

…% 

 Pomoc na inwestycje w obszarze ochrony 

środowiska w układy kogeneracji o 

wysokiej sprawności (art. 38) 

…% …% 

 Pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 

środowiska na propagowanie energii ze 

źródeł odnawialnych (art. 39) 

… w walucie 

krajowej 

…% 

 Pomoc operacyjna na propagowanie 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych (art. 39) 

…% …% 

 Pomoc operacyjna na propagowanie 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w małych instalacjach 

(art. 39c) 

…% …% 

 Pomoc w formie ulg w podatkach na 

ochronę środowiska (art. 40) 

…% …% 

 Pomoc inwestycyjna na rekultywację 

zanieczyszczonych terenów (art. 41) 

…% …% 

 Pomoc inwestycyjna na efektywny 

energetycznie system ciepłowniczy i 

chłodniczy (art. 42) 

…% …% 

 Pomoc na badania środowiska (art. 43) …% …% 

 Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz 

mieszkańców regionów oddalonych (art. 45) 

…% …% 

 Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową (art. 46) … w walucie 

krajowej 

…% 

 Pomoc na kulturę i 

zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego 

(art. 47, 48) 

 Pomoc na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego 

…% …% 

 Programy pomocy na rzecz utworów 

audiowizualnych 

…% …% 

 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 

rekreacyjną (art. 49) 

…% …% 

 Pomoc mająca na celu 

naprawienie szkód 

spowodowanych 

niektórymi klęskami 

żywiołowymi (art. 44) 

Maksymalna intensywność pomocy …% …% 

Rodzaj klęski żywiołowej  trzęsienie ziemi 

 lawina 

 osuwisko 

 powódź 

 tornado 
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 huragan 

 erupcja wulkaniczna 

 pożar naturalny 

Data wystąpienia klęski żywiołowej (dd/mm/rrrr do 

dd/mm/rrrr) 

 

 

 

CZĘŚĆ III 

FORMULARZ DO PUBLIKOWANIA INFORMACJI O PRZYZNANIU POMOCY INDYWIDUALNEJ NA 

PODSTAWIE ART. 10 UST. 1 LIT. C) I DO PRZEKAZYWANIA TYCH INFORMACJI KOMISJI NA 

PODSTAWIE ART. 12 

Oznaczenie środka 

pomocy 

 

Państwo 

członkowskie 

 

Organ przyznający 

pomoc 

Nazwa   

Adres internetowy  

W przypadku 

programów pomocy 

na finansowanie 

ryzyka podać nazwę 

podmiotu, któremu 

powierza się 

wdrożenie, oraz 

nazwy wybranych 

pośredników 

finansowych 

 

Nazwa beneficjenta, 

numer VAT oraz 

grupa, do której 

należy 

 

Rodzaj beneficjenta MŚP  

 Duże przedsiębiorstwo  

Region, w którym 

beneficjent ma 

swoją siedzibę 

Nazwa regionu (poziom 

NUTS II
12

)  

Status pomocy regionalnej
13

 

 

Sektor(-y) Poziom grupy NACE i krótki opis 

                                                            
12 NUTS - nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Region określa się zwykle na 

poziomie 2.  
13 Art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE (status „A”), art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE (status „C”), obszary nieobjęte 

pomocą tj. obszary niekwalifikujące się do pomocy regionalnej (status „N”).  
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gospodarki, w 

którym(-ych) 

beneficjent prowadzi 

działalność  

Element pomocy, 

wyrażony jako pełna 

kwota w walucie 

krajowej14
 

 

Instrument 

pomocy
15

  

Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek  

Pożyczka/Zaliczki zwrotne/Dotacja podlegająca 

zwrotowi  

 

Gwarancja (w stosownych przypadkach z 

odesłaniem do decyzji Komisji16)  

 

Korzyść podatkowa lub zwolnienie podatkowe   

Finansowanie ryzyka   

Inne (proszę określić)   

Data przyznania 

pomocy 

dd/mm/rrrr 

Cel pomocy  

podstawa prawna, 

w tym przepisy 

wykonawcze i, w 

stosownych 

przypadkach, 

program, na mocy 

którego przyznawana 

jest pomoc 

 

 

                                                            
14 Ekwiwalent dotacji brutto lub – dla programów pomocy na finansowanie ryzyka – kwota inwestycji. W 

przypadku programów pomocy fiskalnej i programów na mocy art. 21 (programy pomocy na 

finansowanie ryzyka), kwotę tę można podawać w przedziałach po 2 mln EUR. 
15 Jeżeli pomoc przyznawana jest za pośrednictwem kilku instrumentów pomocy, należy podać kwotę 

pomocy z podziałem na poszczególne instrumenty. 
16 W stosownych przypadkach z odesłaniem do decyzji Komisji zatwierdzającej metodę obliczania 

ekwiwalentu dotacji brutto.  


