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Instrukcja wypelnienia tabel¡ w czq6ci D formularza

Nale2y podaé informacje o dotychczas ot rzymanej  pomocy,  w odnies ieniu do tych samych kosztów

kwal i f iku jqcych s iq do objqc ia pomocE, na pokryc ie k tórych udzie lana bqdzie pomoc de min imis.  Na przyktad,

e2el i  podmiot  ubiegajqcy s iq o pomoc de min imis ot rzymat w przeszloéci  pomoc w zwiqzku z real izac jq

inwestycji, nale2y wykazaé jedynie pomoc przeznaczonQ na te same koszty kwalif ikujqce siq do objqcia

pomocq,  na pokryc ie k tórych ma byó udzie lona pomoc de min imis.

1.  Dzieñ udzie lenia pomocv (kol .  1)  -  nale2y podaó dzie l r  udzie lenia pomocy w rozumieniu ar t .  2  pkt  11 ustawy

dnia 30 kwietn ia 2OO4 r .  o  postQpowaniu w sprawach dotyczqcych pomocy publ icznej .

.  Podmiot  udzie la iacv pomocv (kol .  2)-  nale2y podaó pelnq nazwq i  adres podmiotu,  k tóry udzie l i t  pomocy.

przypadku gdy podmiot uzyskat pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzale2nia nabycie prawa do

rzymania pomocy wylqcznie od speln ienia przesfanek w n im okreSlonych,  bez konieczno6ci  wydania decyzj i

lbo zawarc ia umowy,  nale i awió to mie isce n iewvoetn ione.
.  Podstawa prawna otrzvmanei  pomocv (kol .3a i  3b)

:  is tn ie jq nastqpujqce mo2l iwoéci  lqczenia e lementów tworzqcych podstawq prawnE otrzymanej

ocy, które nale2y wpisaó w poszczególnych kolumnach tabel i  w sposób przedstawiony poni2ej.

W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzj i ,  uchwaly i  umowy naleiy wpisaé okrei lenie , ,brak"

3a Podstawa prawna -  in formacje podstawowe -  nale2y podaó w nastqpujqcej  ko le jnoéci :  datq i  ty tut  oraz

naczenie roku (numeru)  i  pozycj i  Dziennika Ustaw, w którym ustawa zosta la opubl ikowana,  oraz oznaczenie

pisu ustawy bqdqcego podstawq udzie lenia pomocy (w kole jnoéci :  ar tykul ,  ustgp,  punkt ,  l i tera,  t i re t ) .

3b Podstawa prawna -  in formacje szczegótowe -  je2el i  podstawq udzie lenia pomocy byt  akt  wykonawczy

ustawy, nale2y podaé w nastqpujqcej kolejnoéci: nazwq organu wydajqcego akt, datQ aktu i tytui aktu oraz

naczenie roku (numeru)  i  pozycj i  Dziennika Ustaw, w którym akt  zosta l  opubl ikowanv,  oraz przepis aktu

nawczego bqdqcego podstawq udzie lenia pomocy (w kole jnoéci :  paragraf ,  ustqp,  punkt ,  l i tera,  t i re t ) .  Akt

n ien byó aktem wykonawczym do ustawy wskazanej  w kol .  3a.  W przypadku braku aktu wykonawczego

ego podstawA prawnE udzie lenia pomocy,  nale2y wstawié okre6lenie , ,brak" .  je ie l i  podstawq udzie lenia

byla decyzja,  uchwala lub umowa, nale2y podaé symbol  okreéla jqcyten akt ;  w przypadku decyzj i  -

mer decyzj i ,  w przypadku uchwaly -  numer uchwaty,  w przypadku umowy -  numer,  przedmiot  oraz st rony

owy.  W przypadku braku decyzj i ,  uchwaly lub umowy bqdqcej  podstawq prawnq udzie lenia pomocy,  nale2y

ió okreélenie , ,brak"

Podstawa prawna - informacje podstawowe

przep¡s ustawy brak*

przep¡s ustawy przepis aktu wykonawczego

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwata/

umowa - symbol

przepis ustawy

decyzja/uchwala/umowa - sym bol
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l .  Forma pomocv (kol .  a)  -  nale2y podaé wylqcznie kod oznaczajqcy wtaéciwq formq pomoc¡

Forma pomocy Kod
1 2

dotacja 41.1

doplaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpoérednio d la przedsiqbiorców) A1.2

inne wydatk i  zwiqzane z funkcjonowaniem jednostek bud2etowych lub real izac jq ich zadaó

statutowvch
A1.3

refu ndacja A1.4

rekompensata A1.5

zwoln ienie z podatku A2.L

odl iczenie od podatku A2.2

obni2ka lub zmnie jszenie,  powodujqce obni2enie podstawy opodatkowania lub wysokoÉci

Podatku
A2.3

obni2enie wysokoÉci optaty A2.4

zwoln ienie z opfaty 42.5

zaniechanie poboru podatku A2.6

zaniechanie poboru optaty 42.7

umorzenie zalegloéci  podatkowej  wraz zodsetkami 42.8

umorzenie odsetek od zaleglo5ci podatkowej A2.9

umorzenie opiaty (sktadki, wplaty) A2.10

umorzenie odsetek za zwfoke z tytutu optaty (skladki, wplaty) A2.IL
umorzenie kar 42.L2

oddanie do korzystania mienia bgdqcego wlasnoéciq Skarbu Pañstwa albo jednostek samorzQdu

terytor ialnego lub ich zwiqzków na warunkach korzystniejszych dla przedsiqbiorcy od
oferowanvch na rvnku

42.L3

lbyc ie mienia bqdqcego wlasnoéciq Skarbu Par is twa a lbo jednostek samorzqdu terytor ia lnego lub

ich zwiqzków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku
A2.L4

umorzenie kosztów egzekucyjnych 42.15

jednorazowa amortyzacja A2.L6

umorzenie kosztów procesu sqdowego 42.L7

wniesienie kaoi ta lu 81 .1

konwersja wierzytelno6ci na akcje lub udziaty B2.L

po2yczka preferencyj na c1.1

kredyt preferencyjny cL.2
doptaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków) c1.3

po2yczki  warunkowo umorzone c1.4

odroczenie terminu platnoéci podatku c2.L
odroczenie terminu ptatnoéci zalegioSci podatkowej lub zalegtoéci podatkowej wraz z odsetkami c2.L.2

rozto2enie na raty platnoéci podatku c2.2
rozto2enie na raty platnoéci zalegloéci podatkowej lub zalegloSci podatkowej wraz z odsetkami c2.3.t

odroczenie terminu pfatnoéci  opfaty (sk ladki ,  wplaty) c2.4
rdroczenie terminu ptatnoéci zalegtej optaty (sktadki, wptaty) lub zalegtej oplaty (sktadki, wptaty)

wraz z odsetkami
c2.4.L

rozlo2enie na raty oplaty (sktadki, wplaty) c2.5
roz lo2enie na raty p latnoécizalegle j  oplaty (sktadki ,  wplaty) lub zalegle j  oplaty (sk ladki ,  wptaty)

wraz z odsetkami
c2.5.1

odroczenie terminu pfatnoéci  kary c2.6
rozto2enie na raty kary c2.7

rozlo2enie na raty kosztów egzekucyjnych c2.8
rozlo2enie na raty odsetek c2.9
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odroczenie terminu pfatnoéci kosztów egzekucyjnych c2.L0
odroczenie terminu p latnoíc i  odsetek c2.11

odroczenie terminu platnoéci kosztów procesu sqdowego c2.12
rozto2enie na raty kosztów procesu sqdowego c2.13

poreczenre D1.1
gwarancla D].,2

t nne E

i .  Warto ió ot rzvmanei  pomocv publ icznei  lub pomocv de min imis (kol .  5a i  5b)  -  nale2y podaó:

r )  wartoéó nominalnq pomocy ( jako calkowi tq wie lko6ó Érodków f inansowych bqdqcych podstawq do

lb l iczania wie lkoéci  udzie lonej  pomocy,  np.  kwota udzie lonej  po2yczki  lub kwota odroczonego podatku)  oraz

r) wartoéé brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministrów

vydanym na podstawie art. 1l- ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach

Jotyczqcych pomocy publ icznej  oraz wta ic iwymi przepisam i  uni jnymi) .

i .  Przeznaczenie pomocv publ icznei  (ko l .6)  -  nale2y podaé kod wskazujqcy przeznaczenie ot rzymanej  pomocy

vedtug poni2szej  ta  bel i .

Wyszczególnienie Kod

t 2

A. POMOC HORYZONTATNA
Pomoc na dzialalnoóé badawcza, rozwoiowa i innowacyinq

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe a1 .1 .1

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemyslowe aL.t.2
pomoc n a projekty badawczo-rozwojowe : eksperymenta I ne pra ce rg¡ygle\ve a1.1.3

pomoc dla mtodvch innowacyjnych przedsiqbiorstw aL.2
pomoc na techniczne studia wvkonalnoéci a1.3

pomoc na innowacje w obrqbie procesów i innowacje organizacyjne w sellerze u!!sg aL.4

pomoc na us lugi  doradcze w zakresie innowacj i  i  ustugi  wsparc ia innowacj i a1 .5

pomoc na tymczasowe zatrud n ienie wysoko wykwal i f ikowanego personel  u a1 .5
pomoc na k last ry  innowacyjne aL,7

pomoc na pokrycie kosztów praw wlasnoici przemystowej dla mafych i érednich przedsiqbiorstw a1.8

Pomoc na ochrone órodowiska
pomoc inwestycyjna umo2liwiajqca przedsiqbiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych

(zgodnie z zalqcznik iem Xl lTraktatu o przystqpieniu Rzeczypospol i te j  Polsk ie j  do Uni i

Europejsk ie j ) ,  zastosowanie norm surowszych n i2 normy wspólnotowe w zakresie ochrony

érodowiska lub podnies ienie poziomu ochrony érodowiska w przypadku braku norm

wsoólnotowvch

a2 .L

pomoc na nabycie nowych érodków transportu spelniajqcych normy surowsze ni2 normy

wspólnotowe lub podnoszqcych poziom ochrony érodowiska w przypadku braku norm
wspólnotowvch

a2.2

pomoc na wczeéniejsze dostosowanie przedsigbiorstw do przyszfych norm wspólnotowych a2.3
pomoc w obszarze ochrony érodowiska na inwestycje zwiqkszajqce oszczqdnoéé energii, w tym

pomoc operacvina
a2.4

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony 6rodowiska na uktady kogeneracji o wysokiej

sprawnoéci ,  w tvm pomoc operacvina
a2.5

pomoc inwestycy jna w obszarze ochrony i rodowiska na propagowanie energi i  ze Lródel

odnawialnvch,  w tym pomoc operacvjna

a2.6

pomoc na badania 6rodowiska a2.7
pomoc na ochronq érodowiska w formie u lg podatkowych a2.8

pomoc na efektywne ene rgetyczn ie cieptownictwo komu na I ne a2.9
pomoc na gospodarowanie odpadami a2.tO

pomoc na rekultywacjq zanieczyszczonych terenów a2.Ll
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pomoc na re lokacjq przedsiqbiorstw a2.L2

pomoc dotyczqca programów handlu uprawnieniami a2.I3

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla matych i Srednich przedsiqbiorstw

pomoc Inwestycyjna a3

pomoc na zatrudnienie a4
poro. na uslugi doradcze dla malych i Srednich przedsiqbiorstw oraz udziaf malych i írednich

przedsiqbiorstw w targach

pomoc na us lugi  doradcze a5
pomoc na udziaf  w targach a5

pornoi dla pracowníków znajdujqcych siq w szczególnie niekorzystnej s¡uacji oraz pracowników

niepelnosprawnych

pomoc w formie subsydiów placowych na rekrutacjq pracowników znajdujqcych siq w

szczególnie niekorzystnej sytuacji

a l l

pomocwformiesubsyd iówp lacowychnazat rudn ian i "p@ aL2

pomoc na rekompensatq dodatkowych kosztów zwiqzanych z zatrudnianiem pracowników

niepetnosprawnych

a13

Pomoc szkoleniowa
szkolenia specia l  is tyczne a14.1

szkolenia ogólne aL4.2

Pomoc na ratowanie a15

Pomoc na restrukturyzacjq aLG

Pomoc udzielana na naprawíenie szkód wyrzgdzonych przez klqski iywiotowe lub inne

nadzwyczajne zdarzenia

aL7

Pomoc udzielana na zapobieienie lub likwidacjq powainych zaklóceñ w gospodarce o

charakterze ponadsektorowym
a18

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiqbiorców dzialajqcych w ramach

przedsiqwziqcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim

a19

Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego a20

Pomoc o charakterze socialnvm dla indywidualnych konsumentów a2L

Pomoc w formie kapitafu podwyiszonego ryzyka a22

Pomoc przeznaczona na ulatwianie rozwoju niektórych dzialañ gospodarczych lub niektórych

regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowei w zakresie

sprzecznym z rynkiem wewnetrznYm

a23

Pomoc na rzecz malych przedsiqbiorstw nowo utworzonych przez kobiety a24

B. POMOC REGIONALNA
pomoc inwestvcvina b1

pomoc na zatrudnienie b2

regionalna pomoc inwestycyjna na duie projekty inwestycyjne b3
pomoc operacylna b4

pomoc dla nowo utworzonych matych przedsiqbiorstw bs
C.INNE PRZEZNACZENIE

pomoc stanowiqca rekompensatq za real izac jq usfug iwiadczonych w ogólnym interes ie

gospooarczym

c5

pomoc de minimis e1
pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego udzielana zgodpje z rozporzqdzeniem

Komisji nr 1998/2006 oraz pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego towarów

udzielana zgodnie z rozporzqdzeniem Komis j i nr 1407/2OI3

e1t

pomoc de minimis stanowiqca rekompensatq za realizacjq ustug Swiadczonych w ogólnym

interesie qospodarczvm udzielana zgodnie z rozporzadzeniem Komisli nr 360/2012

e1c

Strona 4 ¿ 5



Dziennik Ustaw - t 4 - Poz.  1543

D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne

SEKTOR BUDOWNTCTWA OKRETOWEGO

pomoc na przedsiqwziqc ia innowacyjne d2.L

pomoc zwiqzana z kredytami eksportowymi d2.2
pomoc na rozwoj d2.3

caf  kowi te zaprzestanie prowadzenia dz iata l  noéci  przez przedsiqbiorcq d2.4
czeic iowe zaprzestanie prowadzenia dz ia la lnoéci  przez przedsiqbiorcq d2.s

SEKTOR GÓRNTCTWA WEGTA

pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych d3.1

pomoc na pokryc ie kosztów produkcj i  b ie2qcej  d la jednostek objqtych p lanem l ikwidacj i d3.2
pomoc na pokryc ie kosztów produkcj i  b ie2qcej  d la jednostek objqtych p lanem dostqpu do

zasoDow wegra

d3.3

pomoc na inwestycje poczatkowe d3.4

SEKTOR TRANSPORTU

2ee lucn MoRSKA
pomoc inwestycyjna d4.1

pomoc na poprawe konkurencyjnoSci d4.2

pomoc na repatr iac jq marynarzy d4.3

pomoc na wsparc ie 2eglugi  b l isk iego zasiqgu d4.4

LOTNICTWO

pomoc na budowq inf rast ruktury por tu lo tn iczego d5 .1

pomoc na usfugi portu lotniczego d5.2
pomoc d la przewoin ików na rozpoczqcie dz ia la lnoéci ds.3

SEKTOR KOLEJOWY

pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacj i  taboru d5 .1
pomoc w celu anulowania d lugów d6.2
pomoc na koordvnacje transportu d6.3

TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODATNY d7

INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU t

SEKTOR ENERGEWKI

pomoc na pokrycie kosztów powstatych u wytwórców w zwiqzku z przedterminowym

rozwiqzaniem umów dlugoterminowych sprzeda2y mocy i  energi i  e lekt rycznej

d8

SEKTOR KINEMATOGRAFII
pomoc dotyczqca k inematograf i i  i  innych przedsiqwziqé audiowizualnych

d9

SEKTOR TETEKOMU N IKACYJNY d10
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