Opis kryteriów oceny wniosku o udzielenie pomocy de minimis w ramach
Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE
KRYTERIA FORMALNE
Lp.
1

2

3

4

Nazwa kryterium

Opis

Kryterium sektorowe

Pomoc
de
minimis
udzielana
w
oparciu
o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8
grudnia 2010 roku sprawie udzielania pomocy de minimis
w ramach regionalnych programów operacyjnych może być
udzielana przedsiębiorcom działającym we wszystkich
sektorach (Dz. U. 2010 Nr 236, poz. 1562 z późn. zm.),
z
wyłączeniem
przypadków,
o
których
mowa
w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
Kryterium zwrotu pomocy
Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy,
na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający
z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną
z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. Informacje o wydaniu
przez Komisję Europejską decyzji nakazujących zwrot
pomocy przez polskich przedsiębiorców można znaleźć
na stronie internetowej UOKiK: www.uokik.gov.pl. Podstawa:
art. 25 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2004 Nr
123, poz. 1291)
Kryterium
maksymalnej Całkowita kwota pomocy de minimis udzielana jednemu
przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR
wartości pomocy
w okresie 3 lat podatkowych. W przypadku przedsiębiorstwa
prowadzącego zarobkową działalność w zakresie drogowego
transportu towarów: 100 000 EUR. Pomoc de minimis nie
może być wykorzystywana na nabycie pojazdów
przeznaczonych do transportu drogowego towarów.
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową
w zakresie drogowego transportu towarów a także inną
działalność, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa
stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR – warunkiem jest
zapewnienie
rozdzielenia
obu
działalności.
Podstawa: Paragraf 8 rozporządzenia MRR; art. 3 ust. 2-9
rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
Kryterium kumulacji i
Pomocy de minimis nie należy łączyć z pomocą państwa w
intensywności pomocy
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, w
przypadku gdyby taka kumulacja miała przekroczyć
odpowiedni maksymalny poziom intensywności pomocy.
Podstawa: Paragraf 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia MRR; art. 5
Komisji (UE) nr 1407/2013.
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KRYTERIA STRATEGICZNE *
Nazwa kryterium
Opis
Kryterium celu i zakresu Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego
udzielania pomocy
i społecznego regionu (§ 5 ust. 1 Rozporządzenia MRR)
Kryterium zgodności
Cel przedsięwzięcia, opis przedsięwzięcia, opis rezultatów
przedsięwzięcia z wydatkami
(na podstawie wniosku o udzielenie pomocy)
kwalifikowalnymi Projektu CZT
oraz okresem trwałości

*Do oceny kryteriów strategicznych przystępuje się po pozytywnym wyniku oceny kryteriów formalnych.
Pozytywny wynik oznacza spełnienie wszystkich kryteriów.
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