Pomoc horyzontalna
Większość kategorii pomocy horyzontalnej została określona w Rozporządzeniu 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 (Dz.U. L 187 z 26.06.2014r.,
s. 1). Do pomocy horyzontalnej zaliczana jest również pomoc na ratowanie i restrukturyzację
dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej.
1. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają główną rolę w
gospodarce europejskiej. To w nich głównie koncentrują się ludzkie umiejętności i
predyspozycje w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia1.
W ramach tej kategorii pomocy MŚP mogą otrzymać pomoc inwestycyjną, pomocy na usługi
doradcze, na udział w targach oraz na sfinansowanie kosztów współpracy ponoszonych przez
MŚP uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej.
1.1. Pomoc inwestycyjna dla MŚP
Pomocą inwestycyjną może zostać sfinansowane do 20% kosztów inwestycji w rzeczowe
aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne lub szacunkowych kosztów płacy za okres
dwóch lat w odniesieniu do miejsc pracy powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji
projektu inwestycyjnego.
1.2. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP
Pomoc ta może być udzielana w odniesieniu do 50% kosztów usług doradczych
świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi takie nie mogą mieć charakteru ciągłego
ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.
1.3. Pomoc na udział MŚP w targach
Pomocą tej kategorii można sfinansować do 50% kosztów wynajmu, budowy i obsługi
stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej
wystawie.
1.4. Pomoc na koszty współpracy ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach w
ramach Europejskiej współpracy terytorialnej
Pomoc ta może być udzielana do 50% kosztów kwalifikowanych2, tj. kosztów współpracy
organizacyjnej, kosztów usług doradczych i usług wsparcia związanych ze współpracą i
1

Źródło: Opracowanie Komisji Europejskiej: Nowa definicja MSP. Poradnik dla użytkowników i wzór
oświadczenia, http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_pl.htm
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wykonanych przez zewnętrznych konsultantów i usługodawców, kosztów podróży, sprzętu i
wydatków inwestycyjnych bezpośrednio związanych z projektem oraz amortyzacji narzędzi i
sprzętu wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby projektu.
2. Pomoc na dostęp MŚP do finansowania
Pomoc ta może być udzielana na przedsięwzięcia takie, jak: finansowanie ryzyka, dla
przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, na rzecz wielostronnych platform
specjalizujących się w MŚP oraz na koszty rozpoznania.
2.1. Pomoc na finansowanie ryzyka
Jest to pomoc udzielana pośrednikom finansowym, niezależnym inwestorom prywatnym
oraz tzw. przedsiębiorcom kwalifikowalnym.
Przedsiębiorcy kwalifikujący się do uzyskania wsparcia to podmioty, które w momencie
rozpoczęcia inwestycji w zakresie finansowania ryzyka są MSP nie notowanymi na giełdzie
oraz spełniają przynajmniej jeden z warunków:
- nie prowadzą działalności na żadnym rynku,
-prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej
sprzedaży,
potrzebują początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, która w oparciu o
biznesplan przygotowany w celu wejścia na nowy rynek produktowy lub geograficzny –
przekracza 50% ich średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach.
Pomoc ta przybiera formę zastrzyków kapitałowych, pożyczek i gwarancji, zachęt
podatkowych.
2.2. Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność
Jest to pomoc przyznawana przedsiębiorcom małym, nienotowanym na giełdzie w okresie do
5 lat po ich rejestracji, które nie dokonały jeszcze podziału zysków, o nie zostały utworzone
w wyniku połączenia. Może być ona przyznawana w postaci pożyczek, gwarancji lub dotacji.
2.3. Pomoc na rzecz wielostronnych platform specjalizujących się w MŚP
Pomoc ta może być udzielana małym firmom prowadzącym platformę na warunkach
analogicznych, jak pomoc na rozpoczęcie działalności. Może ona przybrać formę zachęt
podatkowych dla niezależnych inwestorów prywatnych będących osobami fizycznymi.
Zachęty te dotyczą inwestycji w zakresie finansowania ryzyka poczynionych za pomocą
wielostronnych platform obrotu, w przedsiębiorstwa kwalifikowalne, o których mowa w
przypadku pomocy na finansowanie ryzyka.
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2.4. Pomoc na koszty rozpoznania
Może być ona udzielona do wysokości 50% kosztów wstępnego rozpoznania i formalnej
analizy due diligence3 podjętych przez zarządzających pośrednikami finansowymi lub przez
inwestorów w celu identyfikacji przedsiębiorstw kwalifikowalnych (analogicznie jak w
przypadku poprzednich kategorii pomocy).
3. Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną
Pomoc ta udzielana jest na następujące przedsięwzięcia: na projekty badawczo rozwojowe, na
inwestycje w infrastrukturę badawczą, dla klastrów innowacyjnych, dla MSP na wspieranie
innowacyjności, na innowacje procesowe i organizacyjne, na działalność badawczorozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
3.1. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe
Z tego typu wsparcia korzystać mogą przedsiębiorcy realizujący projekty badawczorozwojowe z zakresu badań podstawowych przemysłowych, eksperymentalnych prac
rozwojowych oraz studium wykonalności. Możliwe jest uzyskanie sfinansowania od 25% do
nawet 100% (w zależności od rodzaju realizowanego projektu) kosztów kwalifikujących się
do objęcia pomocą. Są to w szczególności związane z projektem koszty personelu, aparatury i
sprzętu, budynków i gruntów, badań wykonywanych na podstawie umowy oraz dodatkowe
koszty ogólne i inne koszty operacyjne.
3.2. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą
Jest to pomoc przeznaczona na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczej
wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać
z pomocy do wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów inwestycji w
rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne.
3.3. Pomoc dla klastrów innowacyjnych
Jest to wsparcie przeznaczone wyłącznie dla podmiotów zarządzających klastrem
innowacyjnym (organizacją klastrową), w ramach pomocy inwestycyjnej (na utworzenie i
modernizację klastrów) i operacyjnej (na prowadzenie działalności klastrów). Przedsiębiorca
może otrzymać pomoc w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów
inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne lub kosztów
personelu i kosztów administracyjnych.
3

due diligence - poddanie przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym obiektem przejęcia, wyczerpującej analizie
pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej, w celu identyfikacji związanych z
nim szans i ryzyk przed podjęciem właściwych negocjacji dotyczących transakcji kapitałowej

3

3.4. Pomoc dla MSP na wspieranie innowacyjności
W ramach tej pomocy możliwe jest otrzymanie sfinansowania do 50% kosztów
kwalifikowanych, jakimi są: koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości
niematerialnych i prawnych, koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu,
koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.
3.5. Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne
Jest to pomoc przeznaczona na projekty w sferze innowacji procesowych, polegających na
wdrożeniu nowej lub znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i
usług, bądź w zakresie innowacji organizacyjnych, czyli wprowadzenia nowych metod
organizacyjnych do praktyk prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.
Pomoc ta obejmuje od 15% do 50% kosztów kwalifikowanych: kosztów personelu oraz
koszty aparatury, sprzętu, budynków, gruntu wykorzystywanych na potrzeby projektu,
koszty badan wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów, dodatkowe koszty
ogólne i inne koszty operacyjne.
4. Pomoc szkoleniowa
Pomoc ta stanowi wsparcie projektów szkoleniowych, a przedsiębiorca może uzyskać od 50%
do 70% (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) kosztów kwalifikowanych
bezpośrednio związanych z projektem: koszty zatrudnienia wykładowców, koszty operacyjne
wykładowców i uczestników szkolenia, koszty usług doradczych, koszty personelu osób
szkolonych i ogólne koszty pośrednie. Natomiast w przypadku pomocy przyznawanej w
sektorze transportu morskiego nawet 100% kosztów kwalifikowanych może zostać objęta
pomocą.

5. Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych
W ramach tej kategorii wyróżnić można pomoc w następujących formach: subsydiowania
wynagrodzeń na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej
sytuacji, pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników
niepełnosprawnych, pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z
zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych oraz pomoc na rekompensatę kosztów
wsparcia udzielanego pracownikom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji.
Pracownikiem w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest osoba, która pozostaje bez stałego
zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 6 ostatnich miesięcy lub osoba, która
w wieku od 15 do 24 lat lub spełnia jedno z następujących kryteriów:
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nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego,
jest w wieku ponad 50 lat,
jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej jedną
osobę,
pracuje w sektorze lub zawodzie, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co
najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach
gospodarki,
należy do grupy stanowiącej mniejszość lub tez jest członkiem mniejszości etnicznej
w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do
stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe
lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Pracownikiem w bardzo niekorzystnej sytuacji jest osoba, która pozostaje bez stałego
zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie co najmniej 24 miesięcy lub jest bez takiego
zatrudnienia w okresie co najmniej 12 miesięcy i należy do jednej z wyżej wymienionych
kategorii.
5.1. Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników znajdujących
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
Pomoc ta może być udzielana do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów
płacy w okresie do 12 miesięcy od dnia rekrutacji pracownika znajdującego się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji lub w okresie do 24 miesięcy w odniesieniu do pracownika w bardzo
niekorzystnej sytuacji.
5.2. Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników
niepełnosprawnych
W ramach tej pomocy przedsiębiorcy zatrudniający pracowników niepełnosprawnych mogą
liczyć na sfinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów płacy w danym
okresie zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.
5.3. Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem
pracowników niepełnosprawnych
Tego typu pomocą może zostać sfinansowane do 100% kosztów kwalifikowanych
związanych z realizacją projektu czyli kosztów adaptacji pomieszczeń, zatrudnienia personelu
poświęcającego czas na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz szkolenia tego personelu,
koszty adaptacji lub zakupu sprzętu lub zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek
pracowników niepełnosprawnych, koszty transportu pracowników niepełnosprawnych do
miejsca pracy oraz transportu związanych z wykonywaną pracą, koszty płacy za godziny
spędzone na rehabilitacji. Jeśli natomiast pracodawca oferuje zatrudnienie chronione,
pomocą mogą zostać objęte koszty budowy, wyposażenia lub modernizacji jednostek
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produkcyjnych danego przedsiębiorstwa oraz koszty administracyjne i koszty transportu
bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych.
5.4. Pomoc na rekompensatę kosztów wsparcia udzielanego pracownikom znajdującym się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji
Pomoc w ramach tej kategorii ukierunkowana jest na wspieranie autonomii pracowników w
szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz ich adaptacji w środowisku pracy, na wspieranie
pracowników w trakcie procedur socjalnych i administracyjnych, ułatwianie komunikacji z
przedsiębiorcą i zarządzanie konfliktami. Może ona być udzielona do wysokości 50%
kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów zatrudnienia personelu wyłącznie w czasie
poświęconym na pomoc pracownikom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
oraz szkolenia takiego personelu w zakresie wspierania tych pracowników.
6. Pomoc na ochronę środowiska
W ramach tej kategorii pomocy można rozróżnić: pomoc inwestycyjną umożliwiającą
przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony
środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych,
pomoc inwestycyjną na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych, pomoc
inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną, pomoc inwestycyjną na
projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach, pomoc na inwestycje w układy
wysokosprawnej kogeneracji, pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł
odnawialnych, pomoc operacyjną na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych, pomoc operacyjną na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych w instalacjach działających na małą skalę, pomoc w formie ulg w podatkach na
ochronę środowiska na mocy dyrektywy 2003/96/WE, pomoc inwestycyjną na rekultywację
zanieczyszczonych terenów, pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system
ciepłowniczy i chłodniczy, pomoc inwestycyjną na recykling i ponowne wykorzystanie
odpadów, pomoc inwestycyjną na infrastrukturę energetyczną, pomoc na badania środowiska.
6.1. Pomoc inwestycyjna umożliwiając przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych
niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony
środowiska w przypadku braku norm unijnych
Pomoc ta udzielana jest przede wszystkim na inwestycje, które umożliwiają beneficjentowi
podniesienie poziomu ochrony środowiska w wyniku prowadzonej przez niego działalności,
poprzez stosowanie norm surowszych niż normy unijne bądź inwestycje umożliwiające
przedsiębiorcy podniesienie poziomu ochrony środowiska w wyniku prowadzonej przez niego
działalności w przypadku barku norm unijnych.
Pomocą można sfinansować od 40% do 55 % kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów
inwestycji niezbędnych do osiągnięcia poziomu wyższego niż wynika to z obowiązujących
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norm unijnych lub koszty konieczne do podniesienia poziomu ochrony środowiska w
przypadku braku norm unijnych.

6.2. Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych
Pomoc tej kategorii zachęca przedsiębiorstwa do przestrzegania jeszcze nie obowiązujących
norm unijnych podwyższających poziom ochrony środowiska. Pomoc może pokryć od 5% do
20% kosztów kwalifikowanych, czyli dodatkowych kosztów niezbędnych do osiągnięcia
wyższego poziomu, niż wymagają tego normy unijne.
6.3. Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną
Celem tej pomocy jest umożliwienie przedsiębiorstwom osiągnięcia efektywności
energetycznej. Może ona finansować od 15% do 30% kosztów kwalifikowanych, tj.
dodatkowych kosztów inwestycji niezbędnych do uzyskania wyższego poziomu efektywności
energetycznej.
6.4. Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach
Jest to pomoc udzielana na projekty inwestycyjne wspierające efektywność energetyczną w
budynkach. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są ogólne koszty projektu
wspierającego efektywność energetyczną. Pomoc może być przyznawana w postaci środków
finansowych, kapitału własnego, gwarancji lub pożyczki. Wsparcie kierowane jest do
inwestorów prywatnych, funduszy na rzecz efektywności energetycznej oraz pośredników
finansowym, którzy w pełni przekazują pomoc beneficjentom końcowym będącym
właścicielami lub najemcami budynku.
6.5. Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji4
Pomoc ta może sfinansować od 45% do 65% kosztów kwalifikowanych, którymi są
dodatkowe koszty inwestycji w urządzenia niezbędne do tego, by instalacja mogła
funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna, w porównaniu z
konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy, lub
dodatkowe koszty inwestycji na modernizację w celu uzyskania wyższej sprawności, w
przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności.

4

Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym zapewnia wzrost sprawności energetycznej i prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa niż w procesach
rozdzielonych.

7

6.6. Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
W ramach tej pomocy można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 30% do 65% wartości
kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne
do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Wsparcie przeznaczone jest
wyłącznie na nowe instalacje. W sytuacji, kiedy pomoc jest przyznawana w drodze procedury
przetargowej, jej wartość może wynieść nawet 100% kosztów kwalifikowanych.
6.7. Pomoc operacyjna na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
Pomoc ta przyznawana jest przede wszystkim w drodze otwartej i niedyskryminacyjnej
procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji, w celu wsparcia nowych i
innowacyjnych technologii opartych na energii ze źródeł odnawialnych. Formą pomocy jest
dopłata do ceny rynkowej energii elektrycznej, do czasu pełnej amortyzacji instalacji
wytwarzającej energię elektryczną ze źródeł odnawialnych według ogólnie przyjętych zasad
rachunkowości.
6.8. Pomoc operacyjna na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w
instalacjach działających na małą skalę
Pomoc tej kategorii jest udzielana na instalacje energii elektrycznej działające na małą skalę,
służące do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Pomoc na jednostkę energii nie
przekracza różnicy pomiędzy łącznymi uśrednionymi kosztami wytworzenia energii z danego
źródła odnawialnego i ceną rynkową danej formy energii. Wsparcie jest przyznawane
wyłącznie do czasu pełnej amortyzacji instalacji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami
rachunkowości.
6.9. Pomoc w formie ulg w podatkach na ochronę środowiska na mocy dyrektywy
2003/96/WE
Jest to pomoc w formie ulg podatkowych (obniżenie obowiązujących stawek podatku,
wypłata stałej kwoty rekompensaty lub połączenie tych mechanizmów) w zakresie podatków
na ochronę środowiska, tj. na produkty energetyczne i energię elektryczną spełniających
warunki, o których mowa w dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27.10.2003r. w sprawie
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania
produktów energetycznych i energii elektrycznej. Beneficjenci ulg podatkowych są wybierani
na podstawie przejrzystych i obiektywnych kryteriów.
6.10. Pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów
Jest to pomoc przeznaczona na naprawę szkód w środowisku (w tym szkód polegających na
pogorszeniu jakości gleby lub wód powierzchniowych bądź gruntowych), poprzez
rekultywację zanieczyszczonych terenów. W ramach pomocy przedsiębiorcy mogą uzyskać
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sfinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów prac rekultywacyjnych
pomniejszonych o wzrost wartości gruntu.
6.11. Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy
Jest to pomoc przeznaczona na inwestycję w zakresie instalacji efektywnego energetycznie
systemu ciepłowniczego i chłodniczego. Wartość pomocy kształtuje się na poziomie od 45%
do 75% kosztów kwalifikowanych, tj. dodatkowych kosztów niezbędnych do budowy,
rozbudowy i odnowienia jednej lub większej liczby jednostek wytwórczych w celu ich
eksploatacji jako efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w
porównaniu z tradycyjnym zakładem produkcyjnym.
6.12. Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów
Tego typu pomoc jest udzielana na inwestycje w zakresie recyklingu i ponownego
wykorzystania odpadów wytwarzanych przez inne przedsiębiorstwa. Wsparciem może zostać
objęte od 35% do 70% kosztów kwalifikowanych, czyli dodatkowych kosztów koniecznych
do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie
recyklingu lub ponownego użycia, w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z
działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki
by powstał w przypadku braku pomocy.
6.13. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną
Jest to pomoc przyznawana na wybudowanie lub modernizację infrastruktury energetycznej.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty inwestycji. Kwota pomocy nie
przekracza różnicy między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji.
6.14. Pomoc na badania środowiska
Pomoc ta przyznawana jest na badania, w tym audyty energetyczne, bezpośrednio związane z
inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Pomoc udzielana jest w wysokości od 50% do
70% kosztów realizacji badań.
7. Pomoc na naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi
Jest to pomoc przeznaczona na naprawienie szkód spowodowanych przez trzęsienia ziemi,
lawiny, osuwiska, powodzie, tornada, huragany, erupcje wulkaniczne i pożary naturalne.
Warunkiem udzielenia pomocy jest formalne uznanie przez odpowiednie organy państwa
członkowskiego danego zdarzenia za klęskę żywiołową oraz musi istnieć bezpośredni
związek przyczynowy między klęską żywiołową a szkodami poniesionymi przez
przedsiębiorcę. Wartość pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, tj. kosztów
wynikających ze szkody poniesionej bezpośrednio w wyniku klęski żywiołowej.
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8. Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową
Jest to pomoc inwestycyjna na rozwój sieci szerokopasmowej, mająca na celu wsparcie
inwestycji zlokalizowanych na obszarach, gdzie infrastruktura szerokopasmowa (podstawowe
sieci szerokopasmowe lub sieci NGA, czyli sieci dostępu nowej generacji) nie istnieje i
najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat od daty
opublikowania planowanego środka pomocy. Pomoc jest przydzielana w oparciu o otwartą,
przejrzystą i niedyskryminującą procedurę wyboru, z poszanowaniem zasady neutralności
technologicznej. Jeśli kwota pomocy na dany projekt przekracza 10 mln. euro, państwa
członkowskie muszą wprowadzić mechanizm monitorowania i wycofywania pomocy.
9. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Tego typu pomoc ukierunkowana jest na:
 wsparcie działalności kulturalnej prowadzonej w szczególności przez podmioty takie,
jak: muzea, archiwa, biblioteki, teatry, opery,
 działania w zakresie ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego: materialnych (np.
obiektów archeologicznych, pomników, obiektów i budynków historycznych, itp.)
oraz niematerialnych (zwyczaje ludowe i rękodzieło),
 wydarzenia i spektakle kulturalne,
 edukację kulturalną i artystyczną,
 tworzenie, reagowanie, produkcję, digitalizację i publikację utworów muzycznych i
literackich.
Wsparcie może być udzielone jako pomoc inwestycyjna i operacyjna. Kosztami
kwalifikującymi się do objęcia pomocą inwestycyjną są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa
trwałe i wartości niematerialne i prawne. Wartość pomocy nie może przekroczyć różnicy
pomiędzy tymi kosztami, a zyskiem operacyjnym z inwestycji.
W przypadku pomocy operacyjnej, kosztami kwalifikowanymi są w szczególności koszty
instytucji kulturalnej lub obiektu dziedzictwa kulturowego związane z działaniami
kulturalnymi, koszty edukacji kulturalnej i artystycznej, koszty poprawy dostępu
społeczeństwa do instytucji kultury lub obiektów dziedzictwa kulturowego, koszty operacyjne
bezpośrednio związane z projektem lub działaniem kulturalnym.
Wielkość pomocy operacyjnej nie może przekroczyć poziomu, który jest konieczny, by
pokryć straty operacyjne i rozsądny zysk w danym okresie. W sytuacji, gdy kwota pomocy
nie przewyższa 1 mln. euro, maksymalna wartość pomocy może być ustalona jako 80%
kosztów kwalifikowanych.
W ramach pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego można wyróżnić pomoc
udzielaną na opracowanie tzw. produktów kulturalnych, czyli scenariuszy, rozwijania
projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych.
Pomoc ta może przybrać formę: wsparcia produkcji utworów audiowizualnych, pomocy
przedprodukcyjnej oraz pomocy dystrybucyjnej. Kosztami kwalifikowanymi są: łączne koszty
produkcji utworów audiowizualnych, w tym koszty poprawy dostępu dla osób
niepełnosprawnych (pomoc na produkcję), koszty opracowania scenariusza i rozwoju
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utworów audiowizualnych (pomoc przedprodukcyjna) i koszty dystrybucji i promocji
utworów audiowizualnych (pomoc dystrybucyjna). W zależności od rodzaju pomocy, jej
wartość nie może przekroczyć od 50% do 100% kosztów kwalifikowanych.
10. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
W ramach tej kategorii może być udzielana pomoc inwestycyjna na projekty w zakresie
infrastruktury sportowej, która nie jest użytkowana wyłącznie przez jednego użytkownika
uprawiającego sport zawodowo oraz w na projekty dotyczące wielofunkcyjnej infrastruktury
rekreacyjnej złożonej z zaplecza rekreacyjnego o wielofunkcyjnym charakterze, oferującego
w szczególności usługi kulturalne i rekreacyjne, z wyjątkiem parków rozrywki i obiektów
handlowych. Możliwe jest również uzyskanie pomocy operacyjnej. Kosztami
kwalifikującymi się do objęcia pomocą inwestycyjną są koszty inwestycji w rzeczowe aktywa
trwałe i wartości niematerialne i prawne. Pomoc operacyjna może natomiast udzielona w
stosunku do kosztów operacyjnych świadczenia usług w ramach infrastruktury sportowej.
Przedsiębiorca może otrzymać pomoc inwestycyjną w wysokości do kwoty równej różnicy
między kosztami kwalifikowanymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Wielkość pomocy
operacyjnej nie może przekroczyć strat operacyjnych w danym okresie. W przypadku pomocy
nie przewyższającej 1 mln. euro, maksymalna kwota pomocy może być ustalona na poziomie
80% kosztów kwalifikowanych.
11. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną
Jest to pomoc przeznaczona na zbudowanie lub modernizację lokalnej infrastruktury,
przyczyniającej się do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do
modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej. Infrastruktura ta jest udostępniana
zainteresowanym użytkownikom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące
zasady. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc w kwocie nie przekraczającej różnicy między
kosztami kwalifikowanymi, czyli kosztami inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne, a zyskiem operacyjnym z inwestycji.
12. Pomoc na ratowanie i restrukturyzację
Do uzyskania tego typu pomocy kwalifikują się przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji
ekonomicznej w rozumieniu przepisów Wytycznych dotyczących pomocy państwa na
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej
sytuacji (Dz.U. UE C 249 z 31.07.2014 r., str. 1). Pomoc ta jest uważana za szczególnie
zakłócającą konkurencję i ma charakter wyjątkowy, obowiązuje tu zasada "pierwszy i ostatni
raz", tzn. przedsiębiorca może z niej skorzystać tylko raz na 10 lat. Podmiot ubiegający się o
pomoc musi opracować szczegółowy plan restrukturyzacyjny.
Przedsiębiorca w trudnej sytuacji ekonomicznej to podmiot, który bez interwencji państwa
prawie na pewno będzie skazany na zniknięcie z rynku w perspektywie krótko- lub
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średnioterminowej. Projekt pomocy na ratowanie lub restrukturyzację podlega notyfikacji
Komisji Europejskiej, a państwa członkowskie kierujące sprawę do Komisji muszą wykazać,
że upadek przedsiębiorstwa mógłby wiązać się z poważnymi trudnościami społecznymi lub
znaczącymi niedoskonałościami rynku, np. w regionach o wysokiej stopie bezrobocia.
W ramach wymienionych wytycznych możliwe jest przyznanie pomocy na ratowanie, na
restrukturyzacje oraz tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.
12.1. Pomoc na ratowanie
Pomoc ta ma charakter pilny i tymczasowy. Ma ona przede wszystkim umożliwić przetrwanie
niewydolnego przedsiębiorstwa przez krótki czas konieczny do opracowania planu
restrukturyzacji lub likwidacji.
12.2. Pomoc na restrukturyzację
Pomoc tej kategorii wiąże się z dłuższym wsparciem i musi przywrócić długoterminową
rentowność beneficjenta na podstawie wykonalnego, spójnego i dalekosiężnego planu
restrukturyzacji.
12.3. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne
Jest to wsparcie płynności finansowej w celu ułatwienia przeprowadzenia restrukturyzacji
przedsiębiorstwa poprzez stworzenie warunków niezbędnych beneficjentowi do zaplanowania
i wdrożenia odpowiedniego działania na rzecz przywrócenia jego długoterminowej
rentowności. Wsparcie to przeznaczone jest wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorstw
oraz mniejszych przedsiębiorstw państwowych.
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