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Dane dotyczące Pomocy Publicznej
WYPEŁNIAJĄ PRZĘDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W WARSZAWIE
DANE OGÓLNE
Należy złożyć wypełniony Wniosek zawierający dane ogólne oraz wyłącznie dane szczegółowe odpowiednie dla wnioskowanego rodzaju pomocy określone w pkt.7, jak również dane końcowe wskazane w pkt. 8.
Nazwa zadania: 


Imię i nazwisko
-firma Wnioskodawcy:

	Czy Wnioskodawca był lub jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej o którym mowa w art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z roku 2007,  Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) *:

TAK


NIE


* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”
	Czy na dzień złożenia wniosku dokonano zwrotu środków, o których mowa w pkt. 1*:

TAK


NIE


NIE DOTYCZY

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”
	Forma prawna przedsiębiorcy*:

przedsiębiorstwo państwowe,
1.A

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa,
1.B

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów ustawy
 o gospodarce komunalnej,
1.C

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
1.D

inny przedsiębiorca (nienależący żadnej z kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D)
2

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”
 4.  Wielkość przedsiębiorstwa*: 
           W rozumieniu przepisów art. 2-6 załącznika I do Rozporządzenia Komisji(WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)( D.Urz. UE L 214/3 z dnia 9.08.2008 r.)

Mikroprzedsiębiorstwo

Małe przedsiębiorstwo

Średnie przedsiębiorstwo

Inne przedsiębiorstwo

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” – patrz słowniczek pojęć.

W przypadku mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa należy wypełnić   punkt  4.1 .
     
 4.1.  Typ przedsiębiorstwa*:
(zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu wymienionym w pkt 4)

Przedsiębiorstwo niezależne

Przedsiębiorstwo partnerskie

Przedsiębiorstwo związane

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” – patrz słowniczek pojęć.

W przypadku przedsiębiorstwa niezależnego o jego wielkości decydują wyłącznie wskaźniki tego przedsiębiorstwa - wypełniamy pkt 4.2. 

W przypadku przedsiębiorstw partnerskich lub powiązanych należy wziąć pod uwagę również wskaźniki
przedsiębiorstw, z którymi pozostaje ono w określonych związkach i wypełnić  wzór oświadczenia „Informacje 
wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP”, stanowiący załącznik nr 3 do zalecenia Komisji z 
dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw(notyfikowane jako 
dokument nr C(2003) 1422)(Tekst mający znaczenie dla EOG)(2003/361/WE) 
Dane przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwa powiązane ustala się agregując 100% danych każdego przedsiębiorstwa, które jest powiązane bezpośrednio lub pośrednio z danym przedsiębiorstwem. 
Z kategorii MŚP wyłączone są przedsiębiorstwa, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jedno lub kilka organów państwowych. 
Uwaga ! Dla zbadania powiązania danego przedsiębiorstwa z innym podmiotem, można skorzystać z kwalifikatora MŚP znajdującego się na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (http://www.parp.gov.pl/index/index/72). 

     4.2.  Wskaźniki przyjęte do określenia wielkości przedsiębiorstwa:
(określone zgodnie z metodą przedstawioną w rozporządzeniu wymienionym w pkt 4).

Wskaźniki
W ostatnim roku obrotowym
W poprzednim roku obrotowym**
Wielkość zatrudnienia  
(w RJR - Rocznych Jednostkach Roboczych)


Przychody netto (w tys. euro*)


Suma bilansowa (w tys. euro*)


*  według średniego kursu NBP na ostatni dzień roku obrotowego.
** wypełniamy o ile w porównaniu z poprzednim okresem obrachunkowym nastąpiła zmiana danych, która może spowodować zmianę kategorii przedsiębiorstwa wnioskodawcy.

W przypadku, gdy na dzień sporządzania bilansu przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej pułapów dotyczących liczby zatrudnienia lub pułapów finansowych dla danej kategorii (wielkości) przedsiębiorcy, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje jedynie wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie lat budżetowych. W przypadku przedsiębiorstw działających krócej niż rok, należy podać informacje oparte na wiarygodnych szacunkach dokonanych w trakcie roku.

4.3. Stawka podatku dochodowego 
(Należy podać najwyższą stawkę podatku dochodowego obowiązującą podatnika, odpowiednio od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych albo zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów. W przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią, że wnioskowane przysporzenie finansowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, obowiązującym podatnika, wówczas należy wpisać „zwolnienie” i podać odpowiednią podstawę prawną.)
                                   %




	Identyfikator gminy.








Należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, w której wnioskodawca pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie 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, z późn. zm.) 
	Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską wnioskowana pomoc nie stanowi pomocy publicznej, gdyż*:

nie zakłóca bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji

nie wpływa na wymianę handlową między Państwami członkowskimi UE

wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu  przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)

(inna podstawa)

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” - w przypadku zaznaczenia którejkolwiek z odpowiedzi  nie załączamy danych szczegółowych    , załączamy natomiast  pkt 8.


Szczegółowe uzasadnienie do zaznaczonej/ych/ odpowiedzi:









7.  Wnioskowany rodzaj pomocy - Wnioskodawca zaznacza tylko jedną z pięciu możliwości *:
7.1.
wsparcie de minimis

7.2.
wsparcie de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

7.3.
pomoc regionalna

7.4.
pomoc horyzontalna

7.5.
pomoc indywidualna

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”
W zależności od zaznaczonego rodzaju pomocy należy wypełnić  tylko dane szczegółowe zawarte w jednym z poniższych punktów:   7.1. lub 7.2. lub 7.3. lub 7.4. lub 7.5. 
DANE SZCZEGÓŁOWE

7.1.   Wsparcie de minimis.

 7.1.1.Czy wnioskowana pomoc dotyczy* :
TAK     NIE
pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.)


pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu.


pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
a)	kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą
b)	kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.


pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej




pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy


pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002


pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;


pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.


*zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” patrz słowniczek pojęć.

Uwaga: Należy każdorazowo ustalić obowiązującą  definicję według stanu prawnego na dzień składania wniosku. W pierwszej kolejności przy ocenie dopuszczalności pomocy publicznej należy zastosować definicje sektorów pochodzące z prawa wspólnotowego ( o ile zostały zdefiniowane). Mogą się one różnić od definicji stosowanych w prawie krajowym. 
W przypadku jakiejkolwiek  pozytywnej odpowiedzi  nie należy wypełniać punktów 7.1.2. , 7.1.3 i 7.1.4.

7.1.2.  Wsparcie de minimis dotychczas otrzymane.
Należy podać łączną wartość wsparcia de minimis liczoną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (D.Urz. WE L 5 z dnia 28.12.2006 r.) oraz dołączyć wszystkie zaświadczenia o udzielonym wsparciu de minimis, wymienione w Tabeli nr 1 (załącznik – „wsparcie de minimis”).  

           Łączna wartość wsparcia de minimis wynosi:

Euro
Załączono tabelę nr 1
tak / nie*
Załączono zaświadczenia o pomocy de minimis
Szt.…..
* niepotrzebne skreślić

7.1.3.  Oświadczenie  Wnioskodawcy.
A/ Oświadczam, iż w podana w pkt 7.1.2. łączna wartość wsparcia de minimis, obejmuje wszelką pomoc de minimis dotychczas otrzymaną w okresie ostatnich trzech lat budżetowych do daty złożenia wniosku, w tym również nie potwierdzoną  właściwym  zaświadczeniem.
B/ Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de mininis, otrzymanej po dacie złożenia   wniosku, aż do dnia przyznania pomocy de minimis (data zawarcia umowy).
C/ Oświadczam, iż otrzymałem/nie otrzymałem* pomoc publiczną :
a/ o wielkości ……………………………………………………………………………………………………………………..
b/ o przeznaczeniu ………………………………………………………………………………………………………………
   w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być   przeznaczona pomoc de minimis.
	* niepotrzebne skreślić

7.1.4.  Wsparcie de minimis stanowi „pomoc przejrzystą” *.
Zgodnie z art. 2 ust. 4  Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (D.Urz. WE L 5 z dnia 28.12.2006 r.)  rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, w odniesieniu do której możliwe jest dokładne obliczenie na zasadzie ex ante ekwiwalentu dotacji brutto bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka („pomocy przejrzystej”). 

TAK


NIE

                                                             * zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” –patrz słowniczek pojęć.


...............................................................
Podpisy (pieczątki) osób upoważnionych 
do składania
oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy
DANE SZCZEGÓŁOWE
7.2.  Wsparcie de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

7.2.1. Czy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze produkcji rolnej *:

TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” –patrz słowniczek pojęć.

7.2.2. Czy wnioskowana pomoc dotyczy *:

pomocy, której wysokość ustalona jest na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych do obrotu.

pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej

pomocy uwarunkowanej preferowaniem towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom zagrożonym

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”

W przypadku jakiejkolwiek pozytywnej odpowiedzi  nie należy wypełniać punków 7.4.1 i 7.4.2.

7.2.3. Czy wnioskodawca jest przedsiębiorstwem działającym w sektorze rybołówstwa : 

TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” -  patrz słowniczek pojęć

7.2.4.Czy wnioskowana pomoc dotyczy *:

pomocy, której wysokość ustalona jest na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek

pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej

pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej kosztem towarów przywożonych

pomocy przeznaczonej na zwiększenie zdolności połowowej pod względem tonażu
 i mocy, określonej w art. 3 lit. N rozporządznia (WE) nr 2371/2002, chyba że dotyczy to pomocy na modernizację głównego pokładu, określonej w art. 11 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia

pomocy na zakup i budowę statków rybackich

pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdyjącym się w trudnej sytuacji

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”

            W przypadku jakiejkolwiek  pozytywnej odpowiedzi  nie należy wypełniać punków 7.2.5. i 7.2.6.

7.2.5.Wsparcie de minimis w rolnictwie i rybołówstwie dotychczas otrzymane:
Należy podać łączną wartość wsparcia de minimis liczoną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urzęd. UE L 337/37 z dnia 21.12.2007 r.) lub zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r w w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004  oraz dołączyć wszystkie zaświadczenia o udzielonym wsparciu de minimis, wymienione w Tabeli nr 1– załącznik „wsparcie de minimis” .

 Łączna wartość wsparcia de minimis  w rolnictwie   wynosi:

Euro
Załączono tabelę nr 1
Tak/nie*
Załączono zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie
Szt.…..
Łączna wartość wsparcia de minimis w rybołówstwie wynosi:

Euro
Załączono tabelę nr 1
Tak/nie*
Załączono zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie
Szt.…..
*niepotrzebne  skreślić 


 7.2.6. Oświadczenie  Wnioskodawcy. 
A/ Oświadczam, iż podana w pkt 7.2.5. łączna wartość wsparcia de minimis obejmuje wszelką pomoc de minimis dotychczas otrzymaną w okresie ostatnich 3 lat budżetowych do daty złożenia wniosku, w tym również potwierdzoną  właściwym  zaświadczeniem.
B/  Jednocześnie zobowiązuję się do przedstawienia informacji o pomocy de mininis otrzymanej po dacie  złożenia wniosku, aż  do dnia przyznania pomocy de minimis  (data zawarcia umowy) przez WFOŚiGW w Warszawie.
C/ Oświadczam, iż otrzymałem/nie otrzymałem* pomoc publiczną :
a/ o wielkości ………………………………………………………………………………………………………………
b/ przeznaczeniu ………………………………………………………………………………………………………………
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
	* niepotrzebne skreślić




                   ..............................................................
						Podpisy (pieczątki) osób upoważnionych do składania
       oświadczeń  woli  w imieniu Wnioskodawcy



UWAGA
W przypadku uchwalenia przepisów dotyczących szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, dokumenty konieczne do przedłożenia przez Wnioskodawcę ustalane są indywidualnie z pracownikiem Funduszu.

  DANE SZCZEGÓŁOWE
7.3.  Pomoc regionalna.
7.3.1 Program pomocowy, w ramach którego wnioskowane jest dofinansowanie*:

1
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 246, poz. 1795, 
z późń. zm.) 

2
Uzasadnienie wniosku oraz w przypadku innego programu pomocowego –  jego nazwa i pełna podstawa prawna 







* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”

7.3.2.  Czy wnioskowane zadanie realizowane jest w sektorze*:
hutnictwa żelaza i stali

górnictwa węgla

budownictwa okrętowego

włókien syntetycznych

rybołówstwa i akwakultury

rolnictwa w zakresie działalności związanej z produkcją pierwotną produktów, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002);

działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi 

    * zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”  patrz słowniczek pojęć.
          czy też dotyczy:
pomocy udzielanej na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw członkowskich, 
a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem 
i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej


b) pomocy uzależnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”  
Uwaga: Należy każdorazowo ustalić obowiązującą  definicję według stanu prawnego z dnia składania wniosku. W pierwszej kolejności przy ocenie dopuszczalności pomocy publicznej należy zastosować definicje sektorów pochodzące  z prawa wspólnotowego (o ile zostały zdefiniowane). Mogą się one różnić od definicji stosowanych w prawie krajowym. 
7.3.3.	Jeżeli w pkt. 7.3.2. zaznaczono jedną z odpowiedzi, to czy istnieje podstawa prawna dopuszczająca wsparcie finansowe zadania ze środków publicznych (proszę podać pełną podstawę prawną):







7.3.4.	Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. i. i ust.2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz.Urz. WE L 302 z 01.11.2006, z późn. zm.) wnioskowana pomoc ze środków publicznych będzie realizowana w ramach przejrzystego programu regionalnej pomocy inwestycyjnej*:
TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” –patrz słowniczek pojęć.

7.3.5.	Informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis należy na wnioskowane zadanie przedstawić zgodnie z załącznikami do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy * (Dz.U. Nr 61  poz. 413). 

A
B
C
D
Załączone do wniosku załączniki




* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”

7.3.6.    Czy zadanie objęte wnioskiem jest „nową inwestycją” *?
Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym programu pomocowego (punkt 7.3.1.)
TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X” –patrz słowniczek pojęć.

 7.3.7.    Czy nowa inwestycja została rozpoczęta* ?
Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności
TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”
7.3.8.    Pomoc dotyczy inwestycji polegającej na* :

inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa

inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa

inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją  produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów

inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa

nabyciu środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora

         * zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X

7.3.9.   Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą:
Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.
Koszt kwalifikowany
[zł]
prace przedrealizacyjne

nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy

nabycie lub wykonanie budowli i budynków

nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku

roboty demontażowe, budowlano – montażowe oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu

obiekty i infrastruktura związana z inwestycją

nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego

Razem: 



7.3.10.  Czy został spełniony warunek pokrycia przez wnioskodawcę, ze środków własnych, co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą*:

Zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.) przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych.

TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”
7.3.11.  Zadanie polega na realizacji inwestycji:

pkt…..

pkt.....

pkt.....

pkt.....
Należy wymienić inwestycje określone w § 1 ust. 1 w pkt od 1 do 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.) oraz wpisać właściwy punkt powołanego wyżej przepisu .

7.3.12.  Wartość innej otrzymanej lub planowanej pomocy publicznej ( poza objętą niniejszym wnioskiem), o którą ubiega się przedsiębiorca w ramach realizacji zadania objętego wnioskiem (np.: z Narodowego Funduszu, z innych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej):

Lp.
Organ udzielający pomocy
Forma pomocy
Etap udzielania pomocy
Wartość pomocy (EDB)*
w złotych















                * wartość pomocy należy podać jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB) wyliczony 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. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.) .


7.3.13.   Wielkość pomocy udzielanej na realizację inwestycji  zgodnie z § 6 rozporządzenia  zaznaczonego 
             
 w pkt 7.3.1. nie może przekroczyć  ….…….%.

Oświadczenia Wnioskodawcy :
Oświadczam, iż w przypadku przyznania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie w ramach programu pomocowego, o którym mowa w pkt 7.3.1. na realizację nowej inwestycji, określonej w pkt 7.3.8; 7.3.9. i 7.3.11 niniejszego wniosku zobowiązuję się do zapewnienia jej użytkowania przez okres co najmniej:
1.	dla mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/średniego przedsiębiorcy - trzech lat od dnia jej przekazania    do użytkowania *,
2.	dla innego przedsiębiorcy niż wskazany powyżej - pięciu lat od dnia jej przekazania do użytkowania *.
                       * skreślić jako niewłaściwe pkt. 1 lub 2




 ............................................................................
Podpisy (pieczątki) osób upoważnionych do składania
             oświadczeń  woli  w imieniu Wnioskodawcy


  DANE SZCZEGÓŁOWE
7.4.  Pomoc horyzontalna.

7.4.1 Czy wnioskowana pomoc dotyczy inwestycji realizowanych w zakresie*:

1
działalności rolniczej obejmującej produkty, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321 E z 29.12.2006, str. 37).

2
W sektorze rybołówstwa

             * zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”  patrz słowniczek pojęć
 
W przypadku zaznaczenia poz.1 nie wypełniamy dalszych punktów  od 7.4.2 do 7.4.7 – pomoc nie jest udzielana. W przypadku zaznaczenia poz. 2 pomoc jest udzielana z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1) oraz Wytycznych dla celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE C 229 z 14.09.2004, str. 5).

7.4.2. Informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis, należy przedstawić zgodnie z załącznikami do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy * (Dz.U. Nr 61 poz. 413). 

A
B
C
D
Załączone do wniosku załączniki




* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”


7.4.3.	Należy wskazać jeden z wymienionych poniżej programów pomocowych, w ramach którego wnioskowane jest dofinansowanie*. 

1
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U.  Nr 211, poz. 1547)
 – pomoc przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z § 2-5 .

2
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. z 2007 r. Nr 209., poz. 1517 z późn. zm.)
– pomoc przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z §  2-5.

3
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1516)
- pomoc przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z § 2-5.

4
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych ( Dz. U. z 2008 r.  Nr 62, poz. 392 z późn. zm.)

- pomoc przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z § 2-5.

5
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

- pomoc przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z § 2-5.

6
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców ( Dz. U. z 2008 r.  Nr 61, poz. 385 z późn. zm.)

- pomoc przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z § 2-5.

7
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych ( Dz. U. z 2008 r.  Nr 89, poz. 547 z późn. zm.)

- pomoc przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z § 2-5.

8
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15.06.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 814)

- pomoc przeznaczona na realizację inwestycji zgodnie z § 2-5.

9
lub inne (określić jakie) …………………………………………………………………………………………………………………………


* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”

7.4.4. 	Wartość kosztów inwestycji , które mogą być objęte pomocą:
(zgodnie z § 3 rozporządzenia zaznaczonego w pkt 7.4.3.)

Koszt inwestycji
[zł]
prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raport oddziaływania na środowisko i inwentaryzacja powykonawcza 

nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy

nabycie lub wykonanie budowli i budynków 

nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku 

roboty demontażowe, budowlano – montażowe oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu

obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i strefy ochronnej, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne i laboratoryjne 

nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc, 
b) będą podlegać amortyzacji, 
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, 
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc i pozostaną w nim
przez co najmniej pięć lat. 

Razem (sumę przenosimy do tabeli poz. 1 w pkt 7.4.7.) : 


7.4.5. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, zgodnie z § 6 rozporządzeń wymienionych w pkt 7.4.3.

Czy celem i efektem inwestycji jest wyłącznie:
           
           a/ osiągnięcie zakładanej poprawy stanu środowiska*,
TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”
lub
           b/  zmniejszenie emisji zanieczyszczeń*,
TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”
lub
           c/  osiągnięcie wymaganych standardów ochrony środowiska na składowiskach odpadów*,
TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”
                   lub
            d/ ograniczenie emisji lotnych związków organicznych *.
TAK


NIE

                                                              * zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X
           
            
7.4.6. Jeśli celem i efektem inwestycji nie jest wyłącznie poprawa stanu środowiska to, na podstawie § 6 właściwego rozporządzenia wskazanego w pkt 7.4.3, koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą pomniejsza się***  o :

A/	koszt porównywalnej pod względem technicznym inwestycji, która nie zapewnia: zakładanej poprawy stanu środowiska/* lub zmniejszenie emisji zanieczyszczeń/* lub osiągnięcie wymaganych standardów ochrony środowiska na składowiskach odpadów/* lub ograniczenie emisji lotnych związków organicznych,
       - kwota zmniejszenia wynosi :
    * niepotrzebne skreślić
A
Zł.
								(wartość przenosimy do tabeli poz. 2 w pkt 7.4.7.)

B/	korzyści planowane w okresie pierwszych pięciu lat **eksploatacji obiektu stanowiącego przedmiot inwestycji w postaci:
a/ dochodów wynikających ze zwiększenia /zdolności produkcyjnych/wydajności*,
b/ oszczędności w ponoszonych kosztach,
c/ dochodów z dodatkowej produkcji pomocniczej 
 - kwota zmniejszenia wynosi:


L a t a

.........
.........
..……
.........
.........
.........
dochody wynikające ze zwiększenia zdolności produkcyjnych lub usługowych






oszczędności w ponoszonych kosztach






dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej lub dodatkowych usług






RAZEM







B łącznie kwota za wszystkie lata 
Zł.
(wartość przenosimy do tabeli poz. 3 w pkt 7.4.7.)


Opis inwestycji uzasadniający zastosowanie właściwego rozporządzenia  i/lub* wysokość kosztów kwalifikujących się  do objęcia pomocą oraz planowanych korzyści:






* niepotrzebne skreślić.
** pięcioletni okres obejmuje pięć pełnych lat, poczynając od dnia przekazania obiektu do użytkowania. 
W przypadku, gdy użytkowanie rozpoczyna się w trakcie roku kalendarzowego (a nie wraz z jego początkiem), korzyści te przypadają w kolejnych sześciu latach kalendarzowych, przy czym w pierwszym i w szóstym roku należy wpisać korzyści dotyczące odpowiednich kilku miesięcy. Korzyści należy wpisać do tabeli wraz ze wskazaniem, których lat dotyczą. 
*** Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 89) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą są równe nadwyżce kosztów inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w porównaniu do kosztów wybudowania konwencjonalnego źródła energii o porównywalnej mocy.

7.4.7.  Łączne koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą* :

1
Wartość z pkt 7.4.4.

2
minus kwota z pkt 7.4.6. A

3
minus kwota z pkt pkt 7.4.6. B

4
Łączna wartość kosztów 


7.4.8. Czy wnioskowana pomoc jest przeznaczona dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca, znajdującego się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, o której mowa w Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)

TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”

	Czy wnioskowana pomoc będzie  stanowiła uzupełnienie środków własnych.


TAK


NIE

* zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem „X”

7.4.10.  Wartość innej otrzymanej lub planowanej pomocy publicznej ( poza objętą niniejszym wnioskiem), o którą ubiega się przedsiębiorca w ramach realizacji inwestycji objętej wnioskiem (np.: z Narodowego Funduszu, z innych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej):

Lp.
Organ udzielający pomocy
Forma pomocy
Etap udzielania pomocy
wartość pomocy (EDB)*
w złotych










* wartość pomocy należy podać jako ekwiwalent dotacji brutto (EDB) wyliczony 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. z 2004 r. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.) 

7.4.11.   Wielkość pomocy udzielanej na realizację inwestycji  zgodnie z § 6 rozporządzenia  zaznaczonego 
             
              w pkt 7.4.3. nie może przekroczyć  ….…….%. 

 DANE SZCZEGÓŁOWE
7.5. Pomoc indywidualna. 
Jest to pomoc wymagająca notyfikacji Komisji Europejskiej. Informacje oraz dokumenty konieczne
do przedłożenia przez Wnioskodawcę ustalane są indywidualnie z pracownikiem Funduszu. 

 DANE KOŃCOWE
8. WFOŚiGW w Warszawie zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wnioskodawcy o przedstawienie innych informacji dotyczących pomocy publicznej niż zawarte w niniejszym Wniosku.
Załączniki do Wniosku:
1.

2.

3.

Dokumenty wynikające ze specyfikacji zadania (wymienić jakie): 

1.	

2.	

3.	


Potwierdzamy prawdziwość danych i informacji zamieszczonych we wniosku
Data sporządzenia wniosku
Podpisy (pieczątki) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy
Pieczątka nagłówkowa Wnioskodawcy
Podpis (pieczątka) Gł. Księgowego / Skarbnika / innych osób odpowiedzialnych za finanse Wnioskodawcy

 

                                           

Wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie  - Dane dotyczące Pomocy Publicznej. 

Tabela nr 1 „Wsparcie de minimis” / de minimis w rolnictwie i rybołówstwie*.          							                                       Załącznik nr 1 do wniosku                               
Lp.
Dzień
udzielenia
pomocy1
Podmiot
udzielający
Pomocy2
Podstawa
prawna
otrzymanej
pomocy3
Nr i data,
decyzji 
lub umowy4
Forma
Pomocy
Wartość
otrzymanej
pomocy5
Okres,
 na jaki
 udzielono
 Pomocy
 






Ekwiwalent Dotacji
EURO

1.	








2.	








3.	








 
Podpisy Osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy




_____________________________________________________
(data, podpis)                   (Pieczątka nagłówkowa Wnioskodawcy)

1	W rozumieniu art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j Dz.U. z roku 2007, Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
2	Należy podać pełną 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 określonych w tym akcie, bez konieczności wydania decyzji lub zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.
3	Gdy pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać: tytuł aktu i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret).
4.	Gdy pomoc została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać: nazwę organu wydającego akt, tytuł aktu i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).
5.	Gdy pomoc została udzielona na podstawie uchwały, należy podać: oznaczenie rodzaju aktu, nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu.
6.	Gdy pomoc została udzielona na podstawie umowy, należy dodatkowo podać przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.
4	W przypadku gdy pomoc była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych publikowane są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji lub umowy będącej podstawą udzielenia pomocy.
5	Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 11.08.2004 r. w sprawach szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).
        *niepotrzebne skreślić 

SŁOWNICZEK POJĘĆ:		                                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2 do wniosku.                                      

Przedstawione definicje mają charakter jedynie informacyjny. Należy każdorazowo ustalić obowiązującą  definicję według stanu prawnego z dnia składania wniosku. W pierwszej kolejności przy ocenie dopuszczalności pomocy publicznej należy zastosować definicje sektorów pochodzące   z prawa wspólnotowego ( o ile zostały zdefiniowane). Mogą się one różnić od definicji stosowanych w prawie krajowym.

I . DEFINICJA PRZEDSIĘBIORSTW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH.
W rozumieniu przepisów art. 2-6 załącznika I do Rozporządzenia Komisji(WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające  niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) ( D.Urz. UE L 214/3 z dnia 9.08.2008 r.)
oraz Zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (2003/361/WE), stanowiącego załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r.w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz Urz UEL 2001.10.33 z późn. zm.):

ZAŁĄCZNIK I
Definicja małych i średnich przedsiębiorstw
Artykuł 1
Przedsiębiorstwo
Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.
Artykuł 2
Pułap zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa
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.
Artykuł 3
Rodzaje przedsiębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu pułapu zatrudnienia i pułapu finansowego
1. „Przedsiębiorstwo samodzielne” oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo partnerskie w rozumieniu ust. 2 ani jako przedsiębiorstwo powiązane w rozumieniu ust. 3.
2. „Przedsiębiorstwa partnerskie” oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem
    powiązanym w rozumieniu ust. 3,25 % lub więcej kapitału lub praw głosu innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream).
    Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym nie mające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 %, pod warunkiem że nie są oni powiązani, w rozumieniu ust. 3, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:
a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nie  notowane na giełdzie (tzw. „anioły biznesu”), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie
    przekroczy 1 250 000 EUR;
b) uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nie nastawione na zysk;
c) inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju;
d) niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.
3. Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:
a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;
d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu  udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.
Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy.
Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym z co najmniej jednym przedsiębiorstwem, lub inwestorów, o których mowa w ust. 2, również traktuje się jako powiązanych.
Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie również traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.
Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do właściwego rynku.
4. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.
5. Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o swoim statusie prawnym przedsiębiorstwa samodzielnego, przedsiębiorstwa partnerskiego lub przedsiębiorstwa powiązanego, załączając dane dotyczące pułapów określonych w art. 2.
Oświadczenie można złożyć nawet wtedy, gdy kapitał jest rozdrobniony w stopniu uniemożliwiającym określenie właściciela, w którym to przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, że w sposób prawnie uzasadniony może przyjąć, iż 25 % lub więcej jego kapitału nie jest w posiadaniu innego przedsiębiorstwa ani we wspólnym posiadaniu większej liczby powiązanych przedsiębiorstw. Oświadczenia takie nie wykluczają kontroli i postępowań wyjaśniających przewidzianych w przepisach krajowych lub wspólnotowych.

Artykuł 4
Dane stosowane do określania pułapu zatrudnienia i pułapu finansowego oraz okresy referencyjne
1. Dane stosowane do określania liczby pracowników i kwot finansowych to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.
2. Jeżeli w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych dane przedsiębiorstwo stwierdza, że w skali rocznej przekroczyło pułapy zatrudnienia lub pułapy finansowe określone w art. 2, lub spadło poniżej tych pułapów, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu
   dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.
3. W przypadku nowo utworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe nie zostały jeszcze zatwierdzone, odpowiednie dane pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze w trakcie roku obrachunkowego.
Artykuł 5
Pułap zatrudnienia
Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin bez
względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. W skład personelu wchodzą:
a) pracownicy;
b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
c) właściciele-kierownicy;
d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.
Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym
nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.
Artykuł 6
Ustalenie danych przedsiębiorstwa
1. W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące liczby pracowników ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych.
2. W przypadku przedsiębiorstwa mającego przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa powiązane dane, w tym dane dotyczące liczby pracowników, określa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieje, skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania
   finansowego innego przedsiębiorstwa, w którym ujęte jest dane przedsiębiorstwo.
    Dane, o których mowa w pierwszym akapicie, uzupełnia się danymi dotyczącymi każdego przedsiębiorstwa partnerskiego znajdującego się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do danego przedsiębiorstwa.
    Uzupełnienie danych jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od tego,która z tych wartości jest większa). W przypadku holdingów typu cross-holding stosuje się większy udział procentowy.
    Dane, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie, uzupełnia się pełnymi danymi każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio powiązane z danym przedsiębiorstwem, jeśli dane te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3. Do celów stosowania ust. 2 dane przedsiębiorstw partnerskich danego przedsiębiorstwa pochodzą z ich ksiąg rachunkowych i innych danych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli takie istnieje. Dane te uzupełnia się pełnymi danymi przedsiębiorstw, które są powiązane z tymi przedsiębiorstwami partnerskimi, jeśli dane
    te nie zostały podane wcześniej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Do celów stosowania tego samego ust. 2 dane przedsiębiorstw, które są powiązane z danym przedsiębiorstwem pochodzą z ich ksiąg rachunkowych i innych danych, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli takie istnieje.
    Dane te uzupełnia się proporcjonalnie danymi każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego takiego przedsiębiorstwa powiązanego, znajdującego się na wyższym lub niższym szczeblu rynku, chyba że zostały one już ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w stosunku co najmniej proporcjonalnym do udziału określonego
    w ust. 2 akapit drugi.
4. W przypadku gdy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym brakuje danych dotyczących zatrudnienia
    w danym przedsiębiorstwie, dane te oblicza się przez proporcjonalne zestawienie danych od przedsiębiorstw partnerskich
    oraz przez dodanie danych od przedsiębiorstw, z którymi dane przedsiębiorstwo jest powiązane.

II. DEFINICJA NOWEJ INWESTYCJI.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska ( Dz. U z roku 2006 Nr 246 poz. 1795, z późn. zm.) - § 2 ust. 1 :	
1. Pomoc może być udzielana na realizację nowej inwestycji.
2. Za nową inwestycję uznaje się:
1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez     wprowadzanie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, lub
2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zlikwidowane lub zostałoby zlikwidowane, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego  inwestora.
3. Za nową inwestycję nie uznaje się w szczególności:
1) inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
2) nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.”



Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302 z 1.11.2006, str. 29, z późn. zm.) – 
art.2 ust. 1 pkt c :
pod pojęciem „inwestycja początkowa” należy rozumieć: 
	inwestycję w aktywa materialne oraz aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; 

lub
2. nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z zakładem, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora. Nabycie      wyłącznie udziałów/akcji przedsiębiorstwa nie stanowi inwestycji początkowej”.

III. DEFINICJA POMOCY PRZEJRZYSTEJ.
Pomoc de minimis
Zgodnie z art. 2 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (D.Urz. WE L 5 z dnia 28.12.2006 r.) „ rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, w odniesieniu do której możliwe jest dokładne obliczenie na zasadzie ex ante ekwiwalentu dotacji brutto bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka („pomocy przejrzystej”). W szczególności:
a) pomoc polegającą na udzielaniu pożyczek uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, gdy ekwiwalent dotacji brutto został obliczony na podstawie rynkowych stóp procentowych obowiązujących w chwili przyznania   pomocy;
b) pomocy polegającej na wniesieniu kapitału nie uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, chyba że łączna kwota dokapitalizowania ze środków publicznych nie przekracza pułapu de minimis;
c) pomocy obejmującej środki w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka nie uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, chyba że kapitał dostarczany każdemu z docelowych podmiotów gospodarczych w ramach programu kapitału podwyższonego ryzyka nie przekracza pułapu de minimis;
d) pomoc indywidualnej przyznanej w ramach programu gwarancyjnego podmiotom gospodarczym, które nie należą do kategorii podmiotów gospodarczych w trudnej sytuacji, uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis wówczas, gdy gwarantowana część pożyczki bazowej udzielonej w ramach takiego programu nie przekracza kwoty 1 500 000 EUR na podmiot gospodarczy. Pomoc indywidualną przyznaną w ramach programu gwarancyjnego podmiotom gospodarczym działającym w sektorze transportu drogowego, które nie należą do kategorii podmiotów gospodarczych w trudnej sytuacji, uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis wówczas, gdy gwarantowana część pożyczki bazowej udzielonej w ramach takiego programu nie przekracza kwoty 750 000 EUR na podmiot gospodarczy. Jeśli gwarantowana część pożyczki bazowej stanowi jedynie określony odsetek wysokości tego pułapu, ekwiwalent dotacji brutto tej gwarancji uznaje się za odpowiadający temu samemu odsetkowi obowiązującego pułapu określonego w art. 2 ust. 2. Wartość gwarancji nie może przekroczyć 80 % wartości pożyczki bazowej. Programy gwarancyjne uznaje się także za przejrzyste, jeśli: i) przed wdrożeniem programu metodologia obliczania ekwiwalentu dotacji brutto gwarancji została zaakceptowana po uprzednim zgłoszeniu jej Komisji zgodnie z innym rozporządzeniem przyjętym przez Komisję w dziedzinie pomocy państwa; ii) zatwierdzona metodologia wyraźnie odnosi się do tego rodzaju gwarancji i tego rodzaju transakcji bazowych, jakie w danym przypadku wchodzą w grę w kontekście stosowania niniejszego rozporządzenia”.

Pomoc progamowa.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. i. oraz ust.2 Rozporządzenia Komisji(WE) nr1628/2006 z dnia 24 października 2006 r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302 z 1.11.2006, str. 29, z późn. zm.):
   1.Przejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej” oznaczają programy regionalnej pomocy inwestycyjnej, w przypadku których możliwe jest dokładne wyliczenie ekwiwalentu dotacji brutto jako odsetka wydatków kwalifikowanych ex ante bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka (na przykład programy obejmujące dotacje, subsydia na spłatę odsetek, ograniczone pułapem środki fiskalne);
2. Programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych uważa się za przejrzyste programy regionalnej pomocy inwestycyjnej w rozumieniu ust. 1 lit. i), jeżeli są one poręczone zwyczajnym zabezpieczeniem i nie wiążą się z nadmiernym ryzykiem i w związku z tym nie uznaje się ich za zawierające element gwarancji państwa; programy obejmujące gwarancje państwa bądź programy obejmujące pożyczki ze środków publicznych zawierające element gwarancji są uznawane za przejrzyste, jeżeli przed realizacją programu pomocy metodologia użyta do obliczenia intensywności pomocy w postaci gwarancji państwa została zaakceptowana w następstwie zgłoszenia do Komisji po przyjęciu niniejszego rozporządzenia. Zaangażowanie kapitałowe państwa oraz pomoc obejmująca środki w zakresie kapitału podwyższonego ryzyka nie są uznawane za przejrzyste”.

IV. DEFINICJA PRZEDSIĘBIORCY W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ.
W rozumieniu pkt 10 –13  Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( 2004/C 244/02 - Dz.UE C 244 z 1.10.2004, str. 2.):
10. Dla celów niniejszych wytycznych, z zasady i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, jest ono w szczególności uznane za zagrożone w następujących okolicznościach:
a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością(4), jeżeli ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona(5), w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub
b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki(6), jeżeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesięcy, lub
c) niezależnie od rodzaju spółki, jeżeli spełnia ona kryteria w prawie krajowym w zakresie podlegania zbiorowej procedurze upadłościowej.
11. Nawet gdy nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 10, przedsiębiorstwo może nadal być uznane za zagrożone, w szczególności gdy występują typowe oznaki, takie jak rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się zapasów, nadwyżki produkcji, zmniejszający się przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. W niektórych poważnych przypadkach, przedsiębiorstwo może już znajdować się w sytuacji niewypłacalności lub być przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego prowadzonego zgodnie z prawem krajowym. W tej ostatniej sytuacji, niniejsze wytyczne stosuje się do każdej pomocy przyznanej w kontekście takiej procedury, która prowadzi do utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. W każdym przypadku przedsiębiorstwo zagrożone kwalifikuje się do pomocy tylko wtedy, gdy ewidentnie nie może odzyskać płynności dzięki środkom własnym lub środkom uzyskanym od właścicieli/akcjonariuszy lub ze źródeł rynkowych.
12. W rozumieniu niniejszych wytycznych nowoutworzone przedsiębiorstwo nie kwalifikuje się do pomocy na ratowanie lub restrukturyzację nawet wtedy, gdy jego pierwotna sytuacja finansowa jest niepewna. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nowe przedsiębiorstwo powstaje z likwidacji poprzedniego lub nawet tylko przejmuje jego aktywa. Przedsiębiorstwo zasadniczo uznaje się za nowoutworzone w okresie pierwszych 3 lat po rozpoczęciu działalności w danej dziedzinie. Dopiero po upływie tego okresu przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc na ratowanie lub restrukturyzację, pod warunkiem, że:
a) kwalifikuje się jako przedsiębiorstwo zagrożone w rozumieniu niniejszych wytycznych, oraz
b) nie stanowi części większej grupy kapitałowej(7), z wyjątkiem warunków ustanowionych w pkt 13.
13. Przedsiębiorstwo należące lub przejęte przez większą grupę kapitałową w normalnych warunkach nie kwalifikuje się do pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji, z wyjątkiem sytuacji, w której można wykazać, że trudności przedsiębiorstwa są wewnętrzne i nie są wynikiem arbitralnej alokacji kosztów w ramach grupy oraz że te trudności są zbyt poważne, aby mogły być przezwyciężone przez samą grupę. W przypadku, gdy zagrożone przedsiębiorstwo tworzy podmiot zależny, podmiot ten będzie, wraz z kontrolującym go zagrożonym przedsiębiorstwem, uważany za grupę i może otrzymać pomoc zgodnie z warunkami ustanowionymi w niniejszym punkcie”.

IV. DEFINICJE SEKTORÓW 
1. Przedsiębiorstwa sektora produkcji  rolnej –  oznaczają przedsiębiorstwa  prowadzące działalność związaną  z produkcją podstawową produktów rolnych.
2. Produkty rolne - oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury objętych  rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000.
    ( art. 2 pkt 1 i 2   Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urzęd. UE L   337/37 z dnia 21.12.2007 r.)















































Lista produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską:

              -1-

-2-
Numer nomenklatury brukselskiej
Opis produktów 
DZIAŁ 1
Zwierzęta żywe
DZIAŁ 2
Mięso i podroby jadalne
DZIAŁ 3
Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne
DZIAŁ 4
Produkty mleczarskie, jaja ptasie, miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
DZIAŁ 5
 
05.04
Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich) cale lub w kawałkach, świeże chłodzone, mrożone, solne, w solance, suszone lub wędzone
05.15
Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi
DZIAŁ 6
Żywe drzewa i inne rośliny, bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście
DZIAŁ 7
Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne
DZIAŁ 8
Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
DZIAŁ 9
Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (pozycja nr 09.03)
DZIAŁ 10
Zboża
DZIAŁ 11
Produkty przemysłu młynarskiego; słód, skrobie; inulina; gluten pszenny
DZIAŁ 12
Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma i pasza
DZIAŁ 13
 
ex 13.03
Pektyna
DZIAŁ 15
 
15.01
Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy
15.02
Nieprzetworzone tłuszcze wołowe, owcze i koźle; łój (łącznie z „premier jus”) wytwarzany z tych tłuszczy
15.03
Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju, nieemulgowany, niemieszany i niepreparowany
15.04
Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczane lub nie
15.07
Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczane
15.12
Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, rafinowane lub nie, ale bez dalszej przeróbki
15.13
Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne
15.17
Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych
DZIAŁ 16
Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych
DZIAŁ 17
 
17.01
Cukier trzcinowy i buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej
17.02
Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z naturalnym lub nie); karmel
17.03
Melasa, odbarwiona lub nie
17.05*
Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy lub wanilia), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach
DZIAŁ 18
 
18.01
Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone
18.02
Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao
DZIAŁ 20
Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
DZIAŁ 22
 
22.04
Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w inny sposób niż przez dodanie alkoholu
22.05
Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie alkoholu
22.07
Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny)
ex 22.08*
Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu napojów.
ex 22.09*
 
ex 22.10*
ocet i jego substraty
DZIAŁ 23
Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt
DZIAŁ 24
 
24.01
Tytoń nieprzetworzony, odpady tytoniowe
DZIAŁ 45
 
45.01
Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony;
DZIAŁ 54
 
54.01
Len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane (w tym skrawki workowe lub rozwłóknianie)
DZIAŁ 57
 
57.01
Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub przetworzone ale nieprzędzone; pakuły i odpady z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki workowe lub rozwłókniane)file_0.png

file_1.wmf


*Pozycja dodana artykułem 1 rozporządzenia nr 7a Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z 18 grudnia 1959 roku (Dz.U. 7 z 30.1.1961, str. 71/61).

2.Rybołówstwo i akwakultura - działalność związana z eksploatacją żywych zasobów wodnych i akwakultury oraz środków produkcji, przetwórstwa i obrotu produktami będącymi wynikiem działalności tego sektora, jednak z wyłączeniem rybołówstwa rekreacyjnego i sportowego, które nie prowadzi do sprzedaży produktów rybołówstwa.

 „Przedsiębiorstwa sektora rybołówstwa” oznaczają przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa; patrz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004.

„ Produkty rybołówstwa” oznaczają produkty określone w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22,zmiana rozporządzenia (WE) nr 104/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1759/2006/WE). (Dz.UrzUEL.2006.335.3)
„Do celów niniejszego rozporządzenia:
- „producent” oznacza osobę fizyczną bądź prawną, która wykorzystuje środki produkcji do wytwarzania produktów rybołówstwa z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu po raz pierwszy,
- „produkty rybołówstwa” obejmują produkty pochodzące z połowów na morzu bądź na wodach śródlądowych oraz produkty akwakultury wymienione poniżej.


 
Kod CN
Wyszczególnienie
a) 
0301
Ryby żywe
 
0302
Ryby, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych i innego mięsa rybiego z pozycji nr 0304
 
0303
Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych i innego mięsa rybiego z pozycji nr 0304
 
0304
Filety rybne i inne mięso rybie (również rozdrobnione), świeże, schłodzone lub mrożone
b) 
0305
Ryby, suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, również ugotowane, podczas procesu wędzenia lub przed nim; mączki, mąki i granulki z ryb nadające się do spożycia przez ludzi
c)
0306
Skorupiaki w skorupach lub bez nich, żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, również schłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mączki, mąki i granulki ze skorupiaków nadające się do spożycia przez ludzi
 
0307
Mięczaki, również w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; wodne bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z wodnych bezkręgowców innych niż skorupiaki nadające się do spożycia przez ludzi
d)
 
Produkty zwierzęce, gdzie indziej niewymienione i niewłączone; zwierzęta padłe z działu 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi:
 
 
- Pozostałe
 
 
- - Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych; zwierzęta padłe z działu 3:
 
0511 91 10
- - - Odpady rybne
 
0511 91 90
- - - Pozostałe
e)
1604
Ryby przetworzone lub konserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry
f)
1605
Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane
g)
 
Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, przygotowany lub nie:
 
 
- Makarony niegotowane, nienadziewane i nieprzygotowane inaczej:
 
1902 20
- Nadziewane makarony, również gotowane lub przygotowane inaczej;
 
1902 20 10
- - Zawierające w masie ponad 20 % ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych
h)
 
Mączki, mąki i granulki z mięsa lub podrobów mięsnych, z ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:
 
2301 20 00
- Mączki, mąki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych
3.Sektor stalowy - produkcja produktów stalowych wykazanych poniżej:

Produkt
Kod nomenklatury scalonej (Dz.U. nr L 279, z dnia 23.10.2001 roku)
Surówka 
7201 
Żelazostopy 
7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11 
Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i  pozostałych gąbczastych produktów zawierających żelazo 
7203 
 Żeliwo i stal niestopowa 
7206 
Półprodukty z żeliwa lub  ze stali niestopowej 
7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71 
Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub  ze stali niestopowej 
7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91 
Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub  stali niestopowej 
7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99 
Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub ze stali niestopowej
7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10 
Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub  ze stali niestopowej 
7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10 
Stal nierdzewna
7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20 
Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej 
7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31 
Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej 
7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30 
Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej 
7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20; 7226 94 20; 7226 99 20 
Sztaby i pręty z pozostałej stali stopowej 
7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90; 7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31; 7228 80 
Ścianka szczelna 
7301 10 00 
Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych  i podkłady kolejowe 
7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20 
Rury, przewody rurowe i profile drążone
7303; 7304 
Pozostałe rury i przewody rurowe  spawane, o przekroju poprzecznym w kształcie koła,  których zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm , z żeliwa lub stali
7305 





















Załącznik B do Komunikatu Komisji – Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące regionalnej pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych ( 2002/C 70/04).
4.Sektor stoczniowy - w rozumieniu zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (2003/C 317/06) (Dz. Urz. C 317 z 30.12.2003, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 201):
10. Dla celów niniejszych Zasad ramowych obowiązują następujące definicje: 
(a)„budowa statków” oznacza budowę, w obrębie Wspólnoty, dalekomorskich statków handlowych z własnym napędem;
(b) „remont statku” oznacza naprawę lub modernizację, w obrębie Wspólnoty, dalekomorskich statków handlowych z własnym napędem;
(c)„przebudowa statku” oznacza przebudowę, w obrębie Wspólnoty, dalekomorskich statków handlowych z własnym napędem, o pojemności brutto nie mniejszej niż 1 000 GT, pod warunkiem, że działania w zakresie przebudowy obejmują radykalne zmiany planu ładunkowego, kadłuba, systemu napędowego lub pomieszczeń dla pasażerów; 
(d) „dalekomorskie statki handlowe z własnym napędem” oznaczają: 
1) statki o pojemności brutto nie mniejszej niż 100 GT, wykorzystywane do przewozu pasażerów i/lub towarów,
2) statki o pojemności brutto nie mniejszej niż 100 GT, przeznaczone do usług specjalistycznych (np. pogłębiarki i lodołamacze), 4Dz.U. nr L 172 z 2.07.2002, str. 1. (iii) holowniki o mocy nie mniejszej niż 365 kW,
3) statki rybackie o pojemności brutto nie mniejszej niż 100 GT, w odniesieniu do kredytów eksportowych i pomocy na rzecz rozwoju, ile są one zgodne z Porozumieniem OECD z 1998 r. w sprawie wytycznych dotyczących kredytów eksportowych wspieranych przez państwo oraz jego Ustaleniem branżowym w sprawie kredytów eksportowych na statki, lub z wszelkim innym porozumieniem zmieniającym lub zastępującym którekolwiek z nich, jak również z regułami wspólnotowymi dotyczącymi pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
4) niedokończone kadłuby statków, o których mowa w punktach (i) do (iv), które są zwodowane i mobilne. Dla wyżej wymienionych celów, „dalekomorski statek z własnym napędem” oznacza statek, który za sprawą stałego napędu i układu sterowania ma wszystkie cechy zdolności do samodzielnej żeglugi na pełnym morzu.
Pomoc dla przemysłu stoczniowego oznacza pomoc dla stoczni, podmiotu powiązanego, właściciela statku oraz strony trzeciej, udzieloną, bezpośrednio lub pośrednio,na budowę, remonty lub przebudowę statków (ust.16 wytycznych).

5.Transport drogowy - 
Definicja wynikająca z art. 4 pkt 1-4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.)
1) krajowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) międzynarodowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) transport drogowy - krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy; określenie to obejmuje również:
a) każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do działalności gospodarczej, niespełniający warunków, o których mowa w pkt 4,
b) działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
4) niezarobkowy przewóz drogowy - przewóz na potrzeby własne - każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki: 
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników, 
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi, 
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin, 
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych;”

6.Sektor węglowy - działalność związana z produkcją węgla, przy czym termin „węgiel” zgodnie z art. 2 a Rozporządzenia (WE) Pomoc państwa dla przemysłu węglowego (1407/2002/WE) (Dz.UrzUEL.2002.205.1), oznacza wysokiej-, średniej- i niskiej klasy węgiel kategorii A i B, w rozumieniu międzynarodowej klasyfikacji ustanowionej przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (Międzynarodowy system kodyfikacji węgla wysokiej klasy i średniej klasy (1998); Międzynarodowa klasyfikacja węgla w złożach (1998) i Międzynarodowy system klasyfikacji węgla niskiej klasy (1999)).

7.Sektor włókien syntetycznych - został określony w załączniku II do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 54 z 4.03.2006, str. 13)
Dla celów niniejszych wytycznych przemysł włókien syntetycznych definiuje się jako:
— ekstruzję/teksturyzację wszystkich głównych rodzajów włókien oraz przędzy na bazie poliestru, poliamidu, akrylu
lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego przeznaczenia, lub
— polimeryzację (w tym także polikondensację), gdy stanowi ona integralny element ekstruzji na poziomie wykorzystywanych
urządzeń, lub
— każdy dodatkowy proces związany z jednoczesną instalacją zdolności produkcyjnych do ekstruzji/teksturyzacji przez
przyszłego beneficjenta lub przez inne przedsiębiorstwo z grupy, do której należy beneficjent, który to proces, w
ramach danej działalności gospodarczej, jest zintegrowany z taką zdolnością produkcyjną na poziomie wykorzystanych
urządzeń.”


