ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ
po 1 stycznia 2007 r.
1. STAN PRAWNY – REGULACJE WSPÓLNOTOWE
Podczas realizacji Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w wielu projektach pojawia
się konieczność udzielenia wsparcia, które w rozumieniu przepisów prawnych jest pomocą
publiczną.
Zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), państwo
członkowskie jest zobowiązane do informowania Komisji Europejskiej o wszystkich planach
przyznania pomocy publicznej i nie może wprowadzać w życie projektowanych środków do
momentu wydania przez Komisję decyzji końcowej o ich zgodności ze wspólnym rynkiem.
Z obowiązku zgłaszania planowanej pomocy do KE (w drodze tzw. notyfikacji) zwolnione są,
na podstawie odpowiednich rozporządzeń Komisji Europejskiej, pomoc de minimis oraz
projekty pomocy publicznej objęte tzw. wyłączeniami grupowymi.
Wsparcie na realizację projektów w ramach PIW EQUAL objęte jest zasadą de minimis. Jest
też ono zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy w ramach wyłączeń grupowych, tj.:
pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy na zatrudnienie i pomocy
szkoleniowej. Udzielanie wsparcia regulowane jest następującymi przepisami
wspólnotowymi:
•

pomoc de minimis: rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001
r. oraz nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.,

•

pomoc szkoleniowa: rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. (z późn. zm.),

•

pomoc na zatrudnienie: rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia
2002 r. (z późn. zm.),

•

pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw: rozporządzenie Komisji (WE) nr
70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. (z późn. zm.).

Rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 obowiązywały
do końca 2006 r. Aby umożliwić udzielanie pomocy publicznej na zatrudnienie, szkoleniowej
i dla MŚP również po tym terminie Komisja Europejska przyjęła 20 grudnia 2006 r.
rozporządzenie (WE) 1976/2006 zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2204/2002, (WE)
nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz.
Urz. WE L368 z 23.12.2006) przedłużające możliwość udzielania ww. pomocy do
30 czerwca 2008 r.
W przypadku pomocy „de minimis”, Komisja przyjęła 15 grudnia 2006 r. rozporządzenie
(WE) 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE o pomocy publicznej
„de minimis” (Dz. Urz. WE L379 z 28.12.2006) ustalające kwotę dopuszczalnej pomocy
publicznej udzielanej w ramach pomocy de minimis na wysokości 200 000 euro w ciągu
trzech kolejnych lat, obowiązujące do końca roku 2013.
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2. STAN PRAWNY – REGULACJE KRAJOWE
Aby w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 było
możliwe udzielanie pomocy publicznej, konieczne jest uwzględnienie możliwości
podpisywania umów o udzielenie pomocy w Uzupełnieniu Programu. Obecnie trwają
w Instytucji Zarządzającej prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego –
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172
oraz z 2006 r. Nr 37, poz. 257), w wyniku której m.in. zostanie uwzględniona ta możliwość.
Ponadto, ponieważ w przypadku pomocy na zatrudnienie zwolnienie z notyfikacji dotyczy
wyłącznie pomocy udzielanej na podstawie programu pomocowego, udzielana była ona na
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na zatrudnienie w ramach programu
operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 (Dz. U.
Nr 154, poz. 1288), które 31 grudnia 2006 r. straciło moc. Obecnie Instytucja Zarządzająca
prowadzi prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu
udzielania pomocy na zatrudnienie. Jego przyjęcie jest konieczne, aby w ramach PIW
EQUAL możliwe było zawieranie umów o udzielenie pomocy na zatrudnienie do końca
marca 2008 r. Zgodnie z proponowanym rozporządzeniem, wejdzie ono w życie w dniu
ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2007 r.
Ponieważ rozporządzenia Komisji Europejskiej są nadrzędne w stosunku do rozporządzeń
krajowych (czyli również w stosunku do nowelizowanego obecnie rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu
operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006), a projekt
nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na
zatrudnienie przewiduje wejście w życie w dniu ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2007 r.,
możliwe jest zawieranie umów o udzielenie pomocy publicznej od początku bieżącego roku
do końca okresu kwalifikowalności wydatków w ramach PIW EQUAL.

3. ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ PO 1 stycznia 2007
Warunki, jakie powinien spełnić podmiot udzielający pomocy pozostaną bez zmian, tj.
przed podpisaniem umowy o udzielenie pomocy konieczne jest przedłożenie Krajowej
Strukturze Wsparcia załącznika nr 5 do umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju. Informacje
przedstawione w załączniku nr 5 powinny uwzględniać zaktualizowane terminy podpisania
umów o udzielenie pomocy publicznej (równoznaczne z terminem udzielenia pomocy).
Partnerstwa na rzecz Rozwoju zostaną niezwłocznie poinformowane przez Instytucję
Zarządzającą EQUAL o zmianach w obecnym stanie prawnym.
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