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Wsparcie finansowe przedsiębiorstw –
gdzie szukać – poradnik
Drodzy Państwo!
Cieszymy się, że skorzystali Państwo z naszego poradnika online.
Mamy nadzieję, że w łatwy i szybki sposób dokonają Państwo wszystkich niezbędnych
formalności związanych z interesującą Państwa działalnością.
Informacje zawarte w poradniku:
• Podsumowanie kwestionariusza (lista pytań i odpowiedzi);
• Lista usług urzędowych, niezbędnych do załatwienia sprawy;
• Dodatkowe informacje na temat prowadzenia firmy;
• Szablony formularzy do wykorzystania przy załatwianiu spraw.
Pozdrawiamy,
Administratorzy biznes.gov.pl
Punkt kontaktowy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
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Zanim rozpoczniesz
Ten poradnik jest dla ciebie, jeśli:
●
●
●

chcesz wiedzieć, czym jest pomoc publiczna
zastanawiasz się, jakie są systemy i formy przyznawania pomocy publicznej
nie wiesz, jakie musisz spełnić wymagania, żeby dostać taką pomoc

Pamiętaj:
●
●

poradnik zawiera szczegółowe informacje na dany temat
po ukończeniu poradnika pobierz materiały w formie PDF (przygotowane na podstawie
udzielonych odpowiedzi)

Potrzebujesz ogólnych informacji lub wprowadzenia do tematu?
Wejdź na stronę: Co musisz wiedzieć, jeśli chcesz uzyskać pomoc publiczną

Podsumowanie kwestionariusza
W czasie wypełniania ankiety, udzielili Państwo następujących odpowiedzi:
L.p.

Pytanie

Odp.

1

W jakich obszarach chcesz wnioskować o pomoc publiczną?

Obszary
wsparcia

Lista spraw do załatwienia
Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Państwa, wygenerowano następującą listę spraw
do załatwienia. Tabela poniżej może posłużyć jako zestawienie i proste narzędzie kontroli stanu
wykonania poszczególnych prac. Proszę zwrócić uwagę, że kolejność załatwiania
poszczególnych spraw może mieć znaczenie.
L.p.

Nazwa sprawy/usługi

Status

1

Zapoznaj się z informacjami o pomocy publicznej i programach pomocowych

2

Przeczytaj jak uzyskać pomoc dla przedsiębiorców działających w obszarach wsparcia
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Pobrano z artykułu: Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej i programów
pomocowych z serwisu Biznes.gov.pl

Cele pomocy publicznej
Pomoc publiczna zazwyczaj dotyczy finansowania różnych inwestycji (np. w dziedzinie
ochrony środowiska, innowacji czy też na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych).
Wspiera również wiele cennych inicjatyw (start-upy, rozwój regionów, informatyzacja).
Polska inwestuje największe kwoty w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową).
Największy wzrost wydatków w latach 2014-2020 nastąpi jednak w sferze innowacyjności i
wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansowane będą:
●
●

inwestycje w ochronę środowiska i energetykę
projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu

Formy pomocy publicznej
Pomoc publiczna przybiera różne formy. Mogą to być:
●
●
●
●
●
●

dotacje
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
pożyczki – nieoprocentowane lub oprocentowane na preferencyjnych zasadach
ulgi podatkowe dotyczące podatków lokalnych lub powszechnych
poręczenia (gwarancja spłaty)
udział w szkoleniach i stażach

Źródła pomocy publicznej
Pomoc ta może być finansowana:
●
●

przez państwo UE (czyli przez Polskę)
w ramach funduszy UE

W przypadku pomocy państwa możesz dostać wsparcie na poziomie:
●
●
●

unijnym
centralnym (programy krajowe)
regionalnym

Rodzaje pomocy
Pomoc publiczna może być przyznana:
●
●

w ramach programów pomocowych określonych w ustawach lub rozporządzeniach
jako pomoc indywidualna

Może być ona uznana jako:
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●
●

pomoc ogólna
pomoc de minimis (czyli pomoc w niewielkiej kwocie; taka, która nie zwiększa
konkurencyjności twojej firmy na rynku)

Podstawy prawne pomocy publicznej
Pomoc publiczna może być przyznawana na podstawie:
●
●
●

przepisów UE
aktów krajowych (ustawy i rozporządzenia) po uprzednim zawiadomieniu KE
prawa miejscowego (uchwał gmin) – ich listę znajdziesz na stronach UOKiK

Programy pomocowe
Programami pomocowymi mogą być:
●
●
●

programy operacyjne
regionalne programy operacyjne
sektorowe programy operacyjne

Wszystkie programy rozpisywane są na osie priorytetowe (priorytety), które realizują
konkretne cele rozwoju:
●
●
●

branżowego (np. informatyzacja, ekologia)
geograficznego (np. Polska Wschodnia)
tematycznego (np. rozwój obszarów wiejskich)

Obowiązek zawiadomienia (notyfikacji)
Większość celów przyznawania pomocy publicznej musi być zaakceptowana przez Komisję
Europejską. UOKiK zgłasza do KE formy wsparcia. Komisja bada, czy takie wsparcie nie
zakłóca konkurencji na rynku unijnym.
Do Komisji Europejskiej nie musi być zgłaszana pomoc publiczna w takich kategoriach jak m.
in: pomoc na zakładanie przedsiębiorstw przez kobiety, pomoc de minimis czy pomoc
regionalna. W tych przypadkach opinię wydaje UOKiK.
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Pobrano z artykułu: Decyzja o wsparciu z serwisu Biznes.gov.pl

Wsparcie
Jeśli działasz w jednym z obszarów objętych wsparciem (jest to teren całej Polski podzielony
na takie obszary) i będziesz tam realizować nowe inwestycje, możesz wystąpić o wsparcie
finansowe. Wsparcie jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego.
Warunkiem wsparcia jest nie tylko poniesienie kosztów wydatkowanych na ten cel lub
stworzenie nowych miejsc pracy ale także utrzymanie tych inwestycji oraz zatrudnienia
przez okres od 3 do 5 lat.
Pamiętaj
●

●

udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania musi
wynosić co najmniej 25% całkowitych kosztów nowej inwestycji
stworzenie nowych miejsc pracy oznacza ich wzrost w stosunku do zatrudnienia liczonego
w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania decyzji o wsparciu.

Wsparcie nie jest możliwe jeżeli prowadzisz działalność w zakresie branż wymienionych w §
2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej
udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Wniosek i decyzja o wsparciu
Decyzję o wsparciu wydaje Ministerstwo Rozwoju. Decyzja jest wydawana na twój wniosek i
będzie ważna od 10 do 15 lat. Do wniosku dołącz formularz zawierający dodatkowe
informacje dotyczące wpływu inwestycji na dany obszar oraz finansowania tej inwestycji.
Wysokość wsparcia nie powinna przekroczyć wysokości pomocy publicznej ustalonej dla
danego obszaru.
Decyzję o wsparciu realizacji nowej inwestycji otrzymasz, jeśli inwestycja ta spełnia kryteria:
●

●

ilościowe – przekracza koszty inwestycji zależne od poziomu bezrobocia w powiecie, gdzie
będzie znajdował się obszar wsparcia (są one wymienione w § 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym
przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji)
jakościowe – kierunek inwestycji musi pokrywać się ze strategią rozwoju dla danego
obszaru wsparcia (kryteria wraz z ilością przypisanych do nich punktów znajdziesz w tabeli
nr 1 i 2 załączonej do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie
pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji)

Uwaga
Decyzja może dotyczyć tylko określonego rodzaju działalności gospodarczej.
Decyzja o wsparciu, którą otrzymasz, będzie określać:
●
●
●

okres jej obowiązywania
przedmiot działalności gospodarczej
warunki, które musisz spełnić, w tym:
zatrudnienie przez odpowiedni czas określonej liczby pracowników, które powinno być
❍
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❍
❍
❍
❍

realizowane przez ciebie w związku z nową inwestycją
wysokość ponoszonych przez ciebie w określonym terminie kosztów nowej inwestycji
terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji
kryteria ilościowe i jakościowe, które musisz spełnić
teren, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych
ewidencyjnych nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju może uchylić decyzję o wsparciu, gdy:
●
●
●

przestaniesz prowadzić działalność gospodarczą na terenie wskazanym w decyzji
rażąco naruszysz warunki określone w tej decyzji
nie usuniesz naruszeń w realizacji tych warunków

W przypadku, gdy posiadasz co najmniej dwie decyzje o wsparciu, będziesz rozliczać pomoc
publiczną zgodnie z kolejnością wydania decyzji o wsparciu.

Zwolnienia w podatku dochodowym
Wsparcie polega na zwolnieniu w podatku dochodowym. Zwolnieniu podlegają twoje
dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w danym obszarze wsparcia. W tym
zakresie nie możesz też odliczać podatkowe koszty tej działalności.

Zwrot wsparcia
W przypadku uchylenia decyzji o wsparciu musisz zwrócić przyznaną ci pomoc publiczną.
Kwotę tę bez podatku wraz z odsetkami określi urząd skarbowy.

Przedawnienie roszczeń w zakresie zwrotu pomocy
W tej sytuacji roszczenia związane ze zwrotem pomocy publicznej przedawniają się z
upływem 10 lat. W tym okresie musisz też przechowywać księgi podatkowe i związane tym
dokumenty.

Inne ulgi podatkowe
Niezależnie od zwolnienia z podatku dochodowego jako przedsiębiorca strefowy możesz
korzystać z innych form pomocy publicznej, a w szczególności ze zwolnienia z:
●
●

●

podatku od nieruchomości – na podstawie uchwały rady gminy
opłat adiacenckich (czyli związanych z własnością lub użytkowaniem wieczystym
nieruchomości) – zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Podstawa prawna:
●
●
●
●

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej
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Pamiętaj o...
Monitorowanie pomocy
Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) monitoruje pomoc publiczną. W tym celu
gromadzi, przetwarza oraz przekazuje informacje związane z taką pomocą.
Wszystkie urzędy, które udzielają pomocy publicznej, przekazują do UOKiK:
●
●

sprawozdania o udzielonej pomocy
informację o nieudzieleniu pomocy

Wykorzystują do tego aplikację tzw. SHRIMP - System Harmonogramowania, Raportowania i
Monitorowania Pomocy.
Jako przedsiębiorca również możesz skorzystać z aplikacji, by sprawdzić informacje o stanie realizacji
pomocy, z której korzystasz. Aby to zrobić, wypełnij i wyślij do UOKiK formularz zgłoszeniowy.
Następnie będziesz się logować za pomocą uzyskanego loginu i hasła. Przeczytaj, jak uzyskać dostęp
do aplikacji SHRIMP.
Kontrola udzielonego wsparcia
Jeśli otrzymasz indywidualną pomoc publiczną, Komisja Europejska może też sprawdzać, jak ją
wykorzystujesz. Powodem kontroli mogą być wątpliwości co do zgodności pomocy z celem, na który
ci ją przyznano.
Urzędnicy upoważnieni przez Komisję są uprawnieni do:
●
●
●

wejścia na teren twojego zakładu
zwracania się o ustne wyjaśnienia na miejscu
badania twoich ksiąg rachunkowych i innych dokumentów handlowych

Jeżeli sprzeciwiasz się tej kontroli, urzędnicy mogą skorzystać z pomocy:
●
●

policjantów
innych osób uprawnionych do prowadzenia kontroli (np. pracowników UOKiK)

Nieuprawnione korzystanie z pomocy publicznej może być powodem do żądania zwrotu udzielonego
wsparcia.
Odpowiedzialność karna
Jeśli utrudniasz przeprowadzenie kontroli sposobu wykorzystania pomocy publicznej, grozi ci kara
pieniężna do wysokości równowartości 10 000 euro.
Ta sama kara grozi ci, jeśli mimo wezwania nie przekażesz do UOKiK informacji o przyznanej ci
pomocy publicznej.
Wykaz najważniejszych aktów prawnych:
●

●
●

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z
podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na
infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę
lokalną
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej na lata 2014-2020
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na
terenach specjalnych stref ekonomicznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
na realizację niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na
rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na rynku
wewnętrznym Unii Europejskiej
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
na realizację przedsięwzięć wydawniczych promujących eksport lub sprzedaż na rynku
wewnętrznym Unii Europejskiej
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
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