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Program 

w zakresie udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek oraz poręczeń  
w  województwie podkarpackim ze środków zwróconych z instrumentów 
finansowych z regionalnych programów operacyjnych, podlegających 
ponownemu wykorzystaniu. 
 

Na podstawie art. 29 i art. 98 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 818 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt 1 i art. 89 ustawy  

o samorządzie województwa (Dz. U. 2020 poz. 1668 z późn. zm.). 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Program określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania 

przedsiębiorcom pomocy de minimis w województwie podkarpackim, zwanej dalej 

„pomocą” do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE)  

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352  

z 24.12.2013, str. 1 z późn. zm.),  zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”, 

ze środków instrumentów inżynierii finansowej z regionalnych programów 

operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu. 

 

§ 2 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) środkach – należy przez to rozumieć środki o których mowa:  

a. w art. 98 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

b. w art. 29 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

2) dysponencie środków – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa 

Podkarpackiego; 

3) pośredniku finansowym – należy przez to rozumieć każdą instytucję publiczną 

lub prywatną, bez względu na jej formę i strukturę własności, w szczególności, 

banki, w tym banki krajowe i zagraniczne, banki spółdzielcze, agencje, 

fundusze, fundusze funduszy, fundusze inwestycji publicznych, instytucje 

mikrofinansowe, regionalne fundusze rozwoju; jak też konsorcja tych 

podmiotów; 

4) działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, 

do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w Rozdziale 1 Tytułu 

VII Części Trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;  
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5) przedsiębiorcy – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność 

gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób 

finansowania, w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji  

nr 651/2014; 

6) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza  

to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, 

spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014; 

7) jednym przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo 

w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013; 

8) beneficjencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który otrzymał pomoc; 

9) pożyczce – należy przez to rozumieć umowę zobowiązującą pożyczkodawcę  

do udostępnienia pożyczkobiorcy uzgodnionej kwoty w uzgodnionym czasie, 

zgodnie z którą pożyczkobiorca ma obowiązek spłacić tę kwotę w uzgodnionym 

okresie i warunkach; 

10) poręczeniu - oznacza to poręczenie, o którym mowa w tytule XXXII księgi 

trzeciej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r.  

poz. 1740 z późn. zm.), spełniające warunki gwarancji rozumianej jako pisemne 

zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za całość lub część nowo 

zawartych transakcji finansowych osoby trzeciej, w formie kredytu lub pożyczki; 

11) stopie referencyjnej – należy przez to rozumieć stopę oprocentowania ustalaną 

zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp 

referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6); 

12) stawce bezpiecznej – należy przez to rozumieć stawkę określoną zgodnie 

z Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE  

do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE. C 2008 Nr 155, str. 10); 

13) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć działanie realizowane przez 

przedsiębiorcę, na podstawie umowy o udzielenie pomocy zawieranej między 

pośrednikiem finansowym a beneficjentem, określone we wniosku o udzielenie 

pomocy; 

14) kosztach kwalifikowalnych -  koszty przedsięwzięcia określone we wniosku  

o udzielenie pomocy. 

§ 3 

1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego 

województwa podkarpackiego, w szczególności przez wsparcie projektów 

obejmujących inwestycje mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do finansowania  

o charakterze zwrotnym.  

2. Pomoc może być udzielana stosownie do celu, o którym mowa w ust. 1, 

podmiotom zarejestrowanym tj. posiadających siedzibę, oddział, stałe/stałe 

dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa 

podkarpackiego ujawnione wpisem we właściwym rejestrze lub ewidencji, lub na 

inwestycje realizowane w województwie podkarpackim.    

3. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na pokrycie części albo całości 

kosztów kwalifikowalnych.  
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§ 4 

1. Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcom działającym  

we wszystkich sektorach, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.   

2. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcom, na których 

ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej, uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem 

wewnętrznym. 

3. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcom, którzy 

znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących 

pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych 

znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.). 

4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcom podlegającym 

wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie 

przepisów prawa. 

 

§ 5 

1. Podmiotem udzielającym pomocy jest: 

1) pośrednik finansowy, z którym dysponent środków, o których mowa w § 2 pkt 

1 niniejszego Programu, podpisał porozumienie lub umowę dotyczącą 

ponownego wykorzystania tych środków albo aneks do dotychczas 

obowiązującej umowy o dofinansowanie, dotyczący ich ponownego 

wykorzystania; 

2) pośrednik finansowy, z którym pośrednik finansowy, o którym mowa w pkt 1 

powyżej, podpisał porozumienie lub umowę, dotyczącą ponownego 

wykorzystania tych środków. 

 

§ 6 

Pomoc może być udzielana w formie: 

1) pożyczki; 

2) poręczenia. 

 

§ 7 

Wartość pomocy wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto. 

 

§ 8 

1. Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki stanowi różnicę między 

zdyskontowaną rynkową wartością odsetek, która byłaby naliczona dla udzielanej 

pożyczki, a zdyskontowaną wartością odsetek wynikającą z oprocentowania 

zastosowanego przez podmiot udzielający pomocy w formie pożyczki. 

2. Rynkowa wartość odsetek, o której mowa w ust. 1, jest równa stopie 

referencyjnej ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody 

ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, 

str. 6).  
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§ 9 

1. Wartość pomocy udzielanej w formie poręczenia stanowi różnicę między 

zdyskontowaną wartością rynkowej opłaty prowizyjnej, która byłaby pobrana  

od udzielanego poręczenia lub gwarancji, a zdyskontowaną wartością opłaty 

prowizyjnej pobranej przez podmiot udzielający pomocy w formie poręczenia. 

2. Przez rynkową opłatę prowizyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się stawkę 

bezpieczną, o której mowa w pkt 3.3 Obwieszczenia Komisji w sprawie 

zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji 

(Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008, str. 10). 

3. Poręczenie dla przedsiębiorców nie może obejmować więcej niż 80% 

pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania finansowego oraz 

musi być terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej. 

 

§ 10 

Pomoc jest udzielana na zasadach określonych w art. 4 rozporządzenia  

nr 1407/2013. 

 

§ 11 

Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia 

nr 1407/2013. 

 

§ 12 

 Wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się 

zgodnie z art. 3 ust. 2-9 rozporządzenia nr 1407/2013. 

 

§ 13 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek do podmiotu 

udzielającego pomocy. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) nazwę przedsiębiorcy; 

2) nazwę i miejsce realizacji przedsięwzięcia; 

3) cel realizacji przedsięwzięcia; 

4) opis przedsięwzięcia; 

5) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia; 

6) wartość przedsięwzięcia; 

7) koszty kwalifikowalne; 

8) wnioskowaną kwotę pomocy; 

9) źródła finansowania przedsięwzięcia; 

10) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne 

do dokonania oceny wniosku. 

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza: 

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy  

de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis  

w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo 
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oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743); 

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

 

§ 14 

1. Podmiot udzielający pomocy przeprowadza ocenę wniosku, uwzględniając 

w szczególności: 

1) cel pomocy, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) wartość dopuszczalnej pomocy. 

2. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, pomoc może być udzielona 

przedsiębiorcy na podstawie umowy. 

 

§ 15 

1. Przedsiębiorca, przed podpisaniem umowy, przedstawia podmiotowi 

udzielającemu pomocy: 

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy  

de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis  

w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37  

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej, dotyczące okresu od dnia złożenia 

wniosku; 

2) informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej 

w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie 

których ma być przeznaczona pomoc, dotyczące okresu od dnia złożenia 

wniosku. 

 

§ 16 

1. Pomoc jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa  

w art. 7 ust. 4, w związku z art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013  

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. L 2013 

Nr 352, str. 1), to jest do dnia 30 czerwca 2024 r.  

2. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sprawozdań  

o udzielonej pomocy publicznej innej niż pomoc publiczna w rolnictwie  

lub rybołówstwie albo informacji o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie 

sprawozdawczym, w trybie i na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu 

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743) oraz 

aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

wspólnotowego i krajowego, w szczególności rozporządzenia Komisji (UE)  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdkmjuge2s44dboaxdcmjygm3tmnbt
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgeydqmjvgu2teltqmfyc4mzqg42donjyga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdkmjuge2s44dboaxdcmjygm3tmnbt
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrxgazdkmjuge2s44dboaxdcmjygm3tmnbt
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgy2tmojuge4tkltqmfyc4mrwgu2dkmrrgy
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgy2tmojuge4tkltqmfyc4mrwgu2dkmrrg4


Strona 6 z 6 
 

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE. 

L 2013 Nr 352, str. 1) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 743). 

 

§ 17 

Program wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 


