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Regulamin konkursu Nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 pkt. II

8. Projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie zostanie udzielone na podstawie

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy

inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1364).

Studium wykonalności pkt. IV.3

Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 1 TFUE, wsparcie finansowe dla podmiotu prowadzącego

działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące

warunki:

1. Udzielane jest ono z budżetu państwa lub z innych środków publicznych,

2. Przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na

rynku,

3. Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo

produkcję określonych towarów),

4. Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami

członkowskimi UE.
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WAŻNE!

3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014

z dnia 17 czerwca 2014 r uznające niektóre rodzaje pomocy za

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108

Traktatu



Regulamin konkursu Nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 pkt. III. D

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.

W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą 

kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się 

jedynie wydatki poniesione od tej daty.
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Artykuł 6

Efekt zachęty

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, która wywołuje efekt zachęty.

2. Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny

wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności. Wniosek o

przyznanie pomocy musi zawierać co najmniej następujące informacje:

a) nazwę przedsiębiorstwa i informację o jego wielkości;

b) opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i zakończenia;

c) lokalizację projektu;

d) wykaz kosztów projektu;

e) rodzaj pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, zaliczka zwrotna, zastrzyk kapitałowy lub inne) oraz kwota

finansowania publicznego, potrzebnego do realizacji projektu.

3. Uznaje się, że pomoc ad hoc przyznana dużym przedsiębiorstwom wywołuje efekt zachęty, jeśli — oprócz zapewnienia

spełnienia warunku określonego w ust. 2 — państwo członkowskie przed przyznaniem pomocy sprawdziło, że

dokumentacja przygotowana przez beneficjenta zakłada, że pomoc przyniesie jeden lub więcej z poniższych efektów:

a) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej: przeprowadzenie projektu, który nie zostałby przeprowadzony na

danym obszarze albo nie przyniósłby wystarczających korzyści beneficjentowi na danym obszarze w razie braku

takiego środka pomocy;

b) we wszystkich pozostałych przypadkach, w których występuje:

znaczące zwiększenie zasięgu projektu lub działania dzięki środkowi pomocy, lub

znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt lub działanie dzięki środkowi

pomocy, lub

znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania.



5. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 2, 3 i 4 w przypadku następujących kategorii

pomocy nie obowiązuje wymóg wywoływania efektu zachęty lub uznaje się, że wywołują one

taki efekt:

a) regionalna pomoc operacyjna, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w art. 15;

b) pomoc na dostęp do finansowania dla MŚP, jeżeli spełnione zostały odpowiednie warunki ustanowione w art. 21 i

pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej

sytuacji oraz pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych, jeżeli

spełnione są odnośne warunki określone odpowiednio w art. 32 i 33;

d) pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, jeśli spełnione są

warunki określone w art. 34;

e) pomoc w formie ulg podatkowych na ochronę środowiska w formie zgodnie z dyrektywą 2003/96/WE, jeśli spełnione

są warunki określone w art. 44 niniejszego rozporządzenia;

f) pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi, jeżeli spełnione są warunki

określone w art. 50;

g) pomoc o charakterze społecznym na transport przeznaczony dla mieszkańców regionów oddalonych, jeżeli

spełnione są warunki określone w art. 51;

h) pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, jeżeli spełnione są warunki

ustanowione w art. 53.
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SEKCJA 11

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Artykuł 53

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

1. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3

Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione

w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Pomoc jest udzielana na następujące cele i działania kulturalne:

a) muzea, archiwa, biblioteki, ośrodki lub przestrzenie kulturalne i artystyczne, teatry, opery, sale koncertowe, inne organizacje

wystawiające widowiska sceniczne, instytucje odpowiedzialne za dziedzictwo filmowe oraz inne podobne infrastruktury,

organizacje i instytucje kulturalne i artystyczne;

b) materialne zasoby dziedzictwa kulturowego, w tym wszelkie formy ruchomego i nieruchomego dziedzictwa kulturowego,

obiekty archeologiczne, pomniki, obiekty i budynki historyczne; dziedzictwo naturalne związane z dziedzictwem kulturowym lub

jeśli zostały formalnie uznane za dziedzictwo kulturowe lub naturalne przez właściwe organy publiczne państwa członkowskiego;

c) niematerialne zasoby dziedzictwa kulturowego w dowolnej formie, w tym zwyczaje ludowe i rękodzieło;

d) wydarzenia i spektakle kulturalne lub związane ze sztuką, festiwale, wystawy i inne podobne działania związane z kulturą;

e) edukacja kulturalna i artystyczna, jak również promowanie lepszego zrozumienia znaczenia ochrony i propagowania

różnorodnych form wyrazu kulturowego, za pośrednictwem programów edukacyjnych oraz programów zwiększających

świadomość społeczeństwa, m.in. przy zastosowaniu nowych technologii;

f) tworzenie, redagowanie, produkcja, dystrybucja, digitalizacja i publikacja utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów.
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Artykuł 53

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

3. Pomoc może przybrać formę:

a) pomocy inwestycyjnej, w tym pomocy na budowę lub modernizację infrastruktury kulturalnej;

b) pomocy operacyjnej.

4. W przypadku pomocy inwestycyjnej za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i

wartości niematerialne i prawne, w tym:

a) koszty budowy, modernizacji, nabycia, konserwacji lub poprawy infrastruktury, jeżeli w skali roku przynajmniej 80 % czasu lub

przestrzeni tej infrastruktury jest wykorzystywane do celów związanych z kulturą;

b) koszty nabycia, w tym leasingu, przekazania własności lub fizycznej relokacji dziedzictwa kulturowego;

c) koszty zabezpieczenia, ochrony, renowacji i odnowy materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym

dodatkowe koszty przechowywania w odpowiednich warunkach, specjalnych narzędzi, materiałów oraz koszty dokumentacji,

badań, digitalizacji i publikacji;

d) koszty poprawy dostępu do dziedzictwa kulturowego, w tym koszty digitalizacji i innych nowych technologii, koszty poprawy

dostępu dla osób o specjalnych potrzebach (w szczególności rampy i windy dla niepełnosprawnych, objaśnienia w języku Braille'a

i eksponaty dotykowe w muzeach) oraz promowania różnorodności kulturowej w odniesieniu do prezentacji, programów i

odwiedzających;

e) koszty projektów i działań kulturalnych, programów współpracy i wymiany oraz dotacje, w tym koszty procedur wyboru,

promocji oraz koszty ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu;

(…)
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Artykuł 53

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego

6. W przypadku pomocy inwestycyjnej kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a

zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie

rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny

zysk przez odnośny okres.

(…)

8. W przypadku pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie wobec

metody, o której mowa w ust. 6 i 7, na poziomie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

9. W przypadku publikowania muzyki i literatury zgodnie z definicją w ust. 2 lit. f), maksymalna kwota pomocy nie przekracza ani

różnicy między kosztami kwalifikowalnymi i zdyskontowanymi przychodami projektu ani 70 % kosztów kwalifikowalnych.

Przychody odlicza się od kosztów kwalifikowalnych na zasadzie ex ante albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Kosztami

kwalifikowalnymi są koszty publikacji muzyki i literatury, w tym wynagrodzenie autorów (koszty praw autorskich), tłumaczy,

wydawców, inne koszty redakcyjne (korekta tekstu, rewizja), koszty związane z opracowaniem układu tekstu i przygotowaniem do

druku oraz koszty drukowania lub publikacji on-line.

10. Pomoc dla prasy i magazynów, niezależnie od tego, czy są one publikowane w wersji papierowej czy elektronicznej, nie

kwalifikuje się do objęcia zakresem niniejszego artykułu.
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Artykuł 2

Definicje

ppkt 39

„zysk operacyjny” oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi

kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią.

Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych

usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają, do celów

niniejszego rozporządzenia, kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte

zakresem pomocy inwestycyjnej.

Artykuł 7

Intensywność pomocy i koszty kwalifikowalne

3. Pomoc wypłacana w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w momencie jej przyznania.

Wartość kosztów kwalifikowalnych jest dyskontowana do ich wartości w chwili przyznania pomocy.

Stopą procentową stosowaną do dyskontowania jest stopa dyskontowa obowiązująca w momencie

przyznania pomocy.



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Artykuł 61

Operacje generujące dochód po ukończeniu

(…)

8. Ponadto ust. 1–6 nie mają zastosowania do operacji, dla których wsparcie w ramach programu

stanowi:

a) pomoc de minimis;

b) zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie

dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa;

c) zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną

weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami

dotyczącymi pomocy państwa.

WAŻNE!

Pomoc udzielona zgodnie z art. 53 ust. 8 nie korzysta z wyłączenia wskazanego w art. 61 ust. 8 lit. c.

1
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Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności

Rozdział IV. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji

IV.3 Występowanie pomocy publicznej

Rozdział VIII. Analiza finansowa i ekonomiczna

VIII.1. Analiza finansowa

Ustalenie dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną

Ważne 

Stopa dyskontowa UOKIK: https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Na dzień ogłoszenia konkursu stopa dyskontowa wynosi 2,83%. Jeżeli wartość ta ulegnie

zmianie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, Wnioskodawcy zobligowani są do

korekty wyliczenia kwoty pomocy. Zamieszczony w części obliczeniowej Studium

Wykonalności algorytm obliczania kwoty dofinansowania i intensywności pomocy powinien

pozwolić na jej przeliczenie.

1
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Dla projektów inwestycyjnych objętych pomocą publiczną, w których kwota pomocy nie może

przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji, należy

indywidualnie ustalić ww. kwotę pomocy. Maksymalną kwotę pomocy należy przedstawić jako

wartość niezdyskontowaną i w oparciu o nią ustalić intensywność pomocy dla projektu.

Obliczenie kwoty dofinansowania i intensywności pomocy należy przeprowadzić w części

obliczeniowej Studium Wykonalności, w arkuszu do tego przeznaczonym.

Metodologia MKDiN: http://poiis.mkidn.gov.pl/skorzystaj/nabory-wnioskow/aktualne-nabory/regiony-

slabiej-rozwiniete

1
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