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Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 

organizuje szkolenie nt.: 

 

REFORMA UNIJNYCH I KRAJOWYCH ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ 
UDZIELANEJ W GMINACH WPROWADZONA W 2014 i 2015 r. 

 
  

 

Szkolenie prowadzić będzie Robert Zenc (Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK ). 
 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); 

godzina rozpoczęcia - 9.30. 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do 

RIO w Zielonej Górze do dnia 14 stycznia 2015 r.; fax: (68) 329 19 03;  

e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 175 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 

9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

 

W imieniu prowadzącego prosimy o wcześniejsze przekazanie szczegółowych pytań dotyczących 

problematyki szkolenia (e-mail: wias@zielonagora.rio.gov.pl lub katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl). 

 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15; 329 19 19. 

 
 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 
Szkolenie 

 

REFORMA UNIJNYCH I KRAJOWYCH ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ 
UDZIELANEJ W GMINACH WPROWADZONA W 2014 i 2015 r. 

 

Termin: 19 stycznia 2015 r. 
Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 
Godzina rozpoczęcia: 9.30 
Prowadzący: Robert Zenc 
Koszt uczestnictwa: 175 zł/os.  
Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do 
RIO w Zielonej Górze do 14 stycznia 2015 r.: fax: (68) 329 19 03;  
e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 

 
 

PROGRAM 
 

I. Nowe formularze informacji o pomocy de minimis – obowiązują od 15 listopada 2014 r.  
1) Nowelizacja formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013. 
2) Nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na 

warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 360/2012 
 
II. Nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis – obowiązuje od 15 listopada 2014 r. 

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – przyjęta 24 października 2014 r.    

 
III Nowość – Ogólnopolski program pomocowy przewidujący zwolnienia z podatku  
od nieruchomości i od środków transportowych w odniesieniu m.in. do: 

1) Infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (m.in. stadiony, hale 
widowiskowo – sportowe, obiekty rekreacyjne).  

2) Infrastruktury lokalnej (m.in. infrastruktura biznesowa oraz przeznaczona dla lokalnej społeczności). 
3) Obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego (m.in. biblioteki, muzea, teatry, opery, sale koncertowe, 

przestrzenie kulturalne i artystyczne).  
 
IV   Przepisy unijne dotyczące pomocy de minimis na lata 2014-2020. 

1) Rozporządzenie KE nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. – ogólne przepisy o pomocy de minimis. 
2) Rozporządzenie KE nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. – pomoc de minimis w sektorze rolnym. 
3) Rozporządzenie KE nr 717/2014 z 27.06.2014 r. – pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa  

i akwakultury. 
4) Rozporządzenie KE nr 360/2012 z 25.04.2012 r. – pomoc de minimis na usługi świadczone  

w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). 
5) Zasady udzielania pomocy de minimis z uwzględnieniem wprowadzonych zmian: 

a. Zmiana dopuszczalnych limitów pomocy de minimis (zróżnicowanie limitów w pomocy w sektorze 
transportu oraz zwiększenie limitu w rolnictwie).  

b. Zwolnienie z obowiązku oceny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców. 
c. Zasady dotyczące kumulacji pomocy de minimis udzielanej w różnych sektorach.  
d. Wprowadzenie konieczności traktowania kilku podmiotów powiązanych jako „jednego 

przedsiębiorstwa”. 
e. Zasady sumowania pomocy na jedno przedsiębiorstwo. 
f. Zasady ustalania wielkości przedsiębiorstwa na potrzeby pomocy publicznej.  
g. Wydawanie i korygowanie zaświadczeń o pomocy de minimis.   

 
V     Projekt Komunikatu KE w sprawie definicji pomocy publicznej. 

1) Problemy z określaniem definicji pomocy publicznej w praktyce gminnej. 
2) Kogo uznać za przedsiębiorcę (beneficjenta pomocy publicznej)?  
3) Badanie tzw. wpływu pomocy na wymianę handlową w Unii Europejskiej.  
4) Pomoc publiczna w gminnych przedsięwzięciach (przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,  

m.in. wodociągi i kanalizacja, gospodarka odpadami, zoz-y, szkoły, turystyka, sport, kultura). 
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VI    Nowy ogólnopolski program pomocy regionalnej i przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.  

1) Zasady udzielania pomocy regionalnej w latach 2014 – 2020. 
2) Mapa pomocy regionalnej obowiązująca w latach 2014 – 2020. 
3) Nowe wykluczenia z możliwości udzielania pomocy regionalnej.  
4) Pojęcie nowej inwestycji. 
5) Koszty kwalifikowane. 
6) Efekt zachęty.  
7) Zasady kumulacji pomocy regionalnej. 

 
VII   Zasady opracowywania gminnych programów pomocy de minimis w latach 2014 – 2020. 

1) Programy dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości. 
2) Programy dotyczące różnicowania stawek podatku od nieruchomości.  
3) Programy dotyczące ulg w spłacie należności cywilnoprawnych. 
4) Programy dotyczące finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. usuwania azbestu). 
5) Programy dotyczące wspierania ochrony zabytków.  

 
VIII    Procedura udzielania pomocy de minimis: 

a. na postawie Ordynacji podatkowej (art. 67a i 67b). 
b. w ramach Ustawy o systemie oświaty (dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników). 
c. Zakładom Pracy Chronionej.    

 
IX  Stopa bazowa obowiązująca Polskę w 2015 r., zasady ustalania marży przy odroczeniu  
         terminu płatności i rozkładaniu na raty, przeliczanie pomocy na EDB.  
 
X     Pytania i odpowiedzi. 
 
 

 
 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

REFORMA UNIJNYCH I KRAJOWYCH ZASAD POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELANEJ  
W GMINACH WPROWADZONA W 2014 i 2015 r. 
 
Termin: 19 stycznia 2015r. 

 
 

………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………………. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 

………………………………………………… 

(zgłaszający) 


