PORĘCZENIE W RAMACH POMOCY DE MINIMIS
CZYM JEST POMOC DE MINIMIS?
Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez
państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje
ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy
de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis.
JAKA JEST WIELKOŚĆ POMOCY DE MINIMIS?
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może
przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat budżetowych,
a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze
transportu drogowego – 100 tys. euro. Dokonując oceny wniosku
przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok budżetowy oraz dwa
poprzednie lata budżetowe.
Pomocy de minimis nie można łączyć w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu, jeśli doprowadziłoby to
do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy.
O pomoc de minimis mogą wnioskować przedsiębiorcy, którzy:
 nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11
komunikatu Komisji w sprawie Wytycznych wspólnotowych
dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004r.);

 prowadzą działalność we wszystkich sektorach, z wyjątkiem: sektora
rybołówstwa, rolnictwa, akwakultury oraz w sektorze węglowym;
 nie zakupują pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego;
 nie przeznaczają pomocy na działalność eksportową.
PORĘCZENIA UDZIELANE ZGODNIE Z REGUŁĄ DE MINIMIS?
Poręczenia kredytów w ramach Inicjatywy JEREMIE udzielane są zgodnie z
regułą de minimis. Przed udzieleniem poręczenia Fundusz ustala, czy
wnioskodawca spełnia wszystkie warunki pozwalające na udzielenie pomocy
de minimis. W przypadku wnioskowania o poręczenie w ramach pomocy de
minimis przedsiębiorca składa dokumenty wymagane przez Fundusz w celu
dokonania analizy wniosku oraz dodatkowo:
 Wniosek o udzielenie pomocy de minimis;
 Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pomocy – Oświadczenie;
 Załącznik nr 2 do Wniosku o udzielenie pomocy de minimis –
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis
Za wielkość pomocy de minimis uznaje się 13,33% wartości poręczenia np.:
Przedsiębiorca ubiega się o poręczenie kredytu w wysokości 150.000 zł pomoc de minimis, którą uzyska będzie wynosić 19.995,00 zł.
Fundusz, w dniu udzielenia poręczenia, wydaje zaświadczenie o udzieleniu
pomocy de minimis.
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