UWAGA! WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POMOCY PUBLICZNEJ
Dofinansowanie działalności gospodarczej na rynku otwartym na konkurencję stanowi pomoc
publiczną i podlega ograniczeniom wynikającym z prawa unijnego.
Najwięcej wątpliwości powstaje w odniesieniu do kwalifikacji rolnika jako przedsiębiorcy
prowadzącego działalność gospodarczą. Zauważyć należy, że działalnością gospodarczą, według
unijnego prawa konkurencji, jest (rozumiane bardzo szeroko) oferowanie na rynku towarów bądź
świadczenie na nim usług. Należy zwrócić uwagę, że zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie
krajowym (np. art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców). Dotyczy to np. działalności
rolniczej, która polega na oferowaniu towarów na rynku, niezależnie od tego że jej prowadzenia nie
reguluje ustawa Prawo przedsiębiorców. Działalność rolnicza jest zatem działalnością gospodarczą
według unijnego prawa konkurencji.
W związku z powyższym, na przykład dofinansowanie paneli fotowoltaicznych, w przypadku gdy
wyprodukowana energia będzie wykorzystywana do działalności rolniczej, będzie stanowiło pomoc
publiczną. Dofinansowanie nie stanowiłoby pomocy publicznej gdyby energia zużywana była jedynie
na potrzeby własne (pozagospodarcze) wnioskodawcy, np. jedynie na potrzeby domu mieszkalnego.
Jeżeli energia jest w części wykorzystywana na działalność rolniczą, a w części na potrzeby
mieszkaniowe (np. jest jedno przyłącze do sieci energetycznej wykorzystywane wspólnie do
działalności rolniczej i na potrzeby mieszkaniowe), wówczas ze względu na brak możliwości
zapewnienia, że energia nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej
(rolniczej), całość dofinansowania stanowi pomoc publiczną.
Wyjaśnienia dotyczące przeznaczenia wyprodukowanej energii należy uwzględnić przy wypełnianiu
wniosku w GWD (Oświadczenie dot. pomocy).
Jeżeli efekty dofinansowania będą (choćby częściowo) wykorzystywane w prowadzonej działalności
rolniczej, wówczas pomoc publiczna może być udzielona m.in. jako:


pomoc de minimis – zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym,



pomoc horyzontalna – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele
z zakresu ochrony środowiska.

POMOC DE MINIMIS
Limit pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 20 000 euro w okresie trzech ostatnich lat obrotowych
dla "jednego przedsiębiorstwa". Jeżeli więc np. planowana pomoc de minimis ma zostać udzielona w
2019 r., to łączna wartość pomocy de minimis (wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto - EDB)
otrzymanej przez jedno przedsiębiorstwo w latach 2017-2019 wraz z planowaną pomocą nie może
przekroczyć, na dzień udzielenia tej ostatniej, granicznej kwoty określonej w euro. Istnieje również limit
krajowy udzielanej pomocy de minimis. Informacja o wykorzystaniu limitu tutaj:
https://srpp.minrol.gov.pl/.
Wnioskodawca może sprawdzić otrzymaną pomoc de minimis w rolnictwie w systemie:
https://srpp.minrol.gov.pl/ (Wyszukiwanie udzielonej pomocy online). System ten należy traktować
jednak jako narzędzie dodatkowe i pomocnicze wobec informacji posiadanych przez Wnioskodawcę.

Za jedno przedsiębiorstwo w przypadku rolników należy uznać:



rolnika (w przypadku samodzielnej własności) – w takiej sytuacji sumujemy pomoc de minimis w
sektorze produkcji rolnej, otrzymaną przez tego rolnika,
wielu rolników w przypadku gdy wspólnie prowadzą gospodarstwo – w takiej sytuacji sumujemy
pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej otrzymaną przez wszystkich rolników
prowadzących wspólnie gospodarstwo.

Ze względu na niski limit dopuszczalnej pomocy de minimis w okresie 3 lat, jak też niski limit krajowy,
zaleca się wnioskowanie o inne dopuszczalne przeznaczenia pomocy.
POMOC HORYZONTALNA
Pomoc horyzontalna będzie udzielana przede wszystkim jako pomoc na inwestycje służące
wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii (w tym na instalacje kogeneracyjne), czy jako
pomoc na efektywność energetyczną.
W przypadku pomocy horyzontalnej konieczne jest złożenie wniosku o udzielenie pomocy przed
dniem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć
podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do
zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji
nieodwracalną. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym
mowa w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
Pomoc horyzontalna ma ograniczenia dotyczące kosztów kwalifikowanych oraz intensywności.
Więcej o pomocy horyzontalnej tu: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/pomocpubliczna/przeznaczenie/pomoc-horyzontalna-na-ochrone-srodowiska/

