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POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (I) 

• Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w ramach Projektu zostaną 

przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz 

zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie Projektu. 

 

• W przypadku, gdy zgodnie z prawem, w celu wykonania niniejszej Umowy nie mają 

zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych, Beneficjent jest zobowiązany 

wydatkować przyznane środki w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady 

terminowego uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców. 

 

• W przypadku braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców 

towarów lub usług należy przedstawić stosowne oświadczenie w tej sprawie. 

 

• Wydatki poniesione niezgodnie z prawem zamówień publicznych lub w przypadku 

braku zachowania przez Beneficjenta zasad uczciwej konkurencji uznaje się za 

niekwalifikowalne, w szczególności za niekwalifikowane uznaje się dokonywanie 

transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. 
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POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (II) 

 

 

• Beneficjent zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnej dokumentacji 

dotyczącej przeprowadzanego zamówienia publicznego zgodnie z Wytycznymi 

dla Beneficjentów w ramach Funduszu Promocji Produktu 

Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego - NGO,JST. 

www.podkarpackiesmaki.pl 3 



2012-12-05 

POMOC DE MINIMIS (I) 

  Dotacja w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/ 

Ekologicznego – NGO, JST może stanowić pomoc de minimis i może być przyznana 

jedynie do jej maksymalnych pułapów przysługujących Wnioskodawcy.  

 

  Operator Dotacji w dniu podpisania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu     

z Beneficjentem FPPRTEP zobowiązany jest wydać mu zaświadczenie o udzielonej 

pomocy de minimis na podstawie właściwych przepisów prawa, jeśli występuje.  

 

 

 Kwestie pomocy de minimis regulują: 

 

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. W ramach tego 

rozporządzenia wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis 

otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch 

poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 

równowartość 200 tys. euro.  
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POMOC DE MINIMIS (II) 

 Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom 

gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: 

• pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach 

rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; 

• 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. 
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POMOC DE MINIMIS (III) 

 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis  

w sektorze produkcji rolnej. W ramach tego rozporządzenia wartość pomocy brutto 

łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę  

w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich latach 

kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 7 500 Euro. 

  

      Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady 

de minimis dla sektora rybołówstwa. W ramach tego rozporządzenia wartość 

pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez 

Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich 

latach kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 3 000 

euro. 
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 Obowiązki podmiotu udzielającego pomocy 

Pomoc de minimis jest tym rodzajem wsparcia, które wymaga ze strony podmiotu 

udzielającego pomocy zebrania określonych informacji od beneficjenta końcowego. 

W pierwszej kolejności każdy z beneficjentów pomocy de minimis musi wypełnić 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 

Jednocześnie, zgodnie z przepisami krajowymi (1) do wniosku o udzielenie pomocy de 

minimis należy załączyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, 

sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

Obowiązkiem podmiotu udzielającego pomocy de minimis jest nie tylko zebranie ww. 

informacji ale również ich weryfikacja. Formularz informacji przedstawianych przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis zawiera informacje dotyczące przedmiotu działalności 

przedsiębiorstwa (wykluczenia sektorowe) oraz jego sytuacji finansowej. W tym 

dokumencie beneficjent końcowy składa oświadczenia co do prowadzenia (lub nie) 

działalności w branżach wykluczonych ze wsparcia pomocą de minimis oraz 

oświadczenia w zakresie spełnienia (lub nie) definicji przedsiębiorstwa zagrożonego  

(w trudnej sytuacji ekonomicznej). Należy pamiętać, że pomocy de minimis nie mogą 

uzyskać przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej (2). 
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Trudna sytuacja ekonomiczna wystąpi, jeżeli przedsiębiorstwo będzie spełniało jedno  

z niżej wymienionych kryteriów: 

 

- będzie kwalifikowało się do objęcia krajową procedurą upadłościową; 

 

- w przypadku spółki kapitałowej, straty z lat ubiegłych oraz strata z bieżącego roku 

obrotowego, będą łącznie przekraczały 50% kapitałów (3) spółki, oraz jednocześnie 

strata z ostatniego roku obrotowego będzie przekraczała 25% kapitałów spółki; 

 

- w przypadku przedsiębiorstwa niebędącego spółką kapitałową, strata z lat ubiegłych 

będzie przekraczała 50% majątku przedsiębiorstwa, oraz strata z ostatniego roku 

obrotowego będzie przekraczała 25% majątku przedsiębiorstwa. 
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Podmiot udzielający pomocy powinien zatem porównać treść składanych w ww. 

Formularzu oświadczeń z danymi finansowymi za ostatnie 3 lata, załączonymi przez 

przedsiębiorcę do wniosku oraz z zakresem działalności gospodarczej wskazanej  

w dokumencie rejestrowym Przedsiębiorcy.  

W przypadku wystąpienia rozbieżności, konieczne jest wezwanie Beneficjenta 

końcowego do złożenia wyjaśnień. 

 

 

Kolejnym obowiązkiem podmiotu udzielającego pomocy będzie wystawienie 

beneficjentowi końcowemu Zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis(4). 
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Jednocześnie należy podkreślić, iż podmiot udzielający pomocy nie będzie miał żadnych 

dodatkowych obowiązków związanych z monitorowaniem pomocy de minimis na etapie 

realizacji projektu lub jego rozliczenia. 

 

Dodatkowo podmiot udzielający pomocy publicznej, powinien o tym fakcie poinformować 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", na 

formularzu sprawozdawczym, którego aktualny wzór znajduje się na stronie internetowej 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). 
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Przypisy 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311). 

2. Definicja podana za pkt. 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy 

państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw  

(Dz. Urz. WE C Nr 244 z 1.10.2004, str. 2-17). 

3. W dokumentach rachunkowych przedsiębiorstwa pozycja ta odnosi się do kapitałów 

założycielskiego (początkowego), zapasowego, rezerwowego i kapitału z aktualizacji 

wyceny. 

4. Wzór zaświadczenia określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 

marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354). 
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Szczegółowe informacje zamieszczone: 
 

 Wytyczne dla beneficjentów Funduszu Promocji Produktu 

Regionalnego/ Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO, JST, 

 

  Umowa o dofinansowanie projektu, 
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  Dziękujemy za uwagę 
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

Rynek 16 II p.,  

35-064 Rzeszów 

tel./fax: 17 852 85 26 

e-mail: info@procarpathia.pl  
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