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MATERIAŁ POMOCNICZY
INSTRUKCJA WYPEŁNIANA FORMULARZA INFORMACJI
PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIE O POMOC DE MINIMIS
Informacje dotyczące wnioskodawcy (cześć A)
1. W pkt 1) - 4) formularza przedsiębiorca wpisuje dane identyfikacyjne, tj.: imię i nazwisko albo nazwę, adres
miejsca zamieszkania albo adres siedziby, identyfikator gminy, w której znajduje się miejsce zamieszkania albo
siedziba, oraz NIP.
2. W pkt 5) należy dokonać identyfikacji formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu,
należy zaznaczyć znakiem „X” właściwą formę działalności. Jeśli wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem
państwowym, jednoosobową spółką Skarbu Państwa, ani spółką akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością w
stosunku do której Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub
jednoosobowa spółka Skarbu Państwa posiadają uprawnienia takie, jak uprawnienia przedsiębiorcy
dominującego, należy w ostatniej linijce „inna forma prawna (podać jaka)” zaznaczyć „X” oraz określić, w jakiej
formie prowadzona jest działalność, np. jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka akcyjna, spółka z
ograniczona odpowiedzialnością, itd.
3. W pkt 6) należy określić wielkość przedsiębiorcy zaznaczając właściwą kategorie znakiem „X”.
a. Mikroprzedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny
obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza € 2 mln.
b. Małe przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego
roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza € 10 mln.
c. Średnim przedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego
roczny obrót nie przekracza € 50 mln a całkowity bilans roczny nie przekracza € 43 mln.
Wnioskodawcy, którzy nie kwalifikują się do żadnej z ww. kategorii są „przedsiębiorstwami innymi” (co w
uproszczeniu oznacza przedsiębiorstwa duże).
4. W pkt 7) części A formularza należy określić klasę działalności (PKD), w związku z która ma być udzielona
pomoc de minimis. Należy wiec wziąć pod uwagę, że wnioskodawca nie wpisuje wszystkich klas PKD, ale
identyfikuje wyłącznie te działalność, z która jest związana przyszła pomoc. Pomoc może być udzielona tylko na
klasę działalności zgodną z grupą docelową projektu (PKD należące do sekcji H wg PKD 2007)
5. W pkt 8) wnioskodawca określa datę utworzenia. Uzasadnione jest przyjęcie, że chodzi o datę rozpoczęcia
prowadzenia działalności.
Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (cześć B) –
BRAK OBOWIĄZKU WYPEŁNIANIA
W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 roku pomoc de minimis w ramach części programów pomocowych
będzie udzielana w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 nie występuje już konieczność badania sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorstw. W związku z powyższym wnioskodawca nie musi przedstawiać informacji w
części B formularza. W przypadku wypełnienia tej części formularza, podmiot udzielający pomocy publicznej
nie będzie brał pod uwagę informacji zawartych w tej części.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje dotyczące rodzaju działalności (cześć C)
18. W tej części formularza wnioskodawca musi odnieść się do rodzaju działalności gospodarczej, która określił
poprzez swoje PKD w części A, pkt 7). Należy zwrócić uwagę, że chodzi wyłącznie o te działalność, w związku
z którą ma zostać udzielona pomoc.
19. Zaznaczenie pozytywnej odpowiedzi w pkt 1) – 4) eliminuje możliwość udzielenia pomocy de minimis.
Przepisy unijne i w ślad za tym polskie programy pomocowe oraz omawiane przepisy bezwzględnie nie
pozwalają bowiem na udzielanie tej pomocy na działalność, o której mowa w pkt 1) - 4).
20. Jeśli zostanie udzielona pozytywna odpowiedz w pkt 5) – czyli pomoc będzie udzielona w związku z
prowadzeniem działalności w sektorze transportu drogowego1, konieczne jest także udzielenie odpowiedzi, że
pomoc nie będzie przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług w zakresie
towarowego transportu drogowego.
Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (część D)
Jeżeli na te same koszty nie zostało udzielone inne wsparcie (np. refundacja kosztów) z innej Instytucji
Wdrażającej/Pośredniczącej należy tabela D pozostawić nie wypełnioną.

Proszę pamiętać o uzupełnieniu podpisów i informacji o osobie udzielającej informacji na stronie 7
formularza.

1

Definicja działalności w sektorze transportu drogowego, zgodnie z art. 4 pkt. 1 oraz 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.
U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).
Za transport drogowy rozumiemy: ”(…)
1) krajowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami
samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub
naczepy, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz droga
znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) międzynarodowy transport drogowy — podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami
samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda
pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.(…)”.

