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PROGRAM SZKOLENIA 

Godzina Zakres tematyczny 

   8:00 – 8.30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 

8.30 – 10.30 Pomoc publiczna w ramach RPO WM 2007-2013 : Vademecum - Prawo wspólnotowe 
w dziedzinie pomocy państwa (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. 
Konkurencji).  
 
Podstawy prawne, definicja, wyjaśnienie podstawowych pojęć z pomocy publicznej: 

 definicja pomocy publicznej w prawie wspólnotowym (Art. 87 ust. 1 TWE), 

 definicje dotyczące pomocy publicznej (intensywność pomocy, progi pomocy 
indywidualnej powodujące obowiązek powiadomienia, przejrzystość pomocy, efekt 
zachęty, przejrzystość, monitorowanie) 

  10.30 – 10.45 Przerwa kawowa 

10.45 – 12.30 Podstawy prawne, definicja, wyjaśnienie podstawowych pojęć z pomocy publicznej: 

 wyłączenia blokowe – Rozporządzenie 800/2008 – kryteria ogólne: 
 pomoc regionalna, regionalna pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie 
 pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw 
 pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw 
 pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla małych i średnich 

przedsiębiorstw 
 pomoc na przedsiębiorczość kobiet, pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw 

nowo utworzonych przez kobiety 
 pomoc na ochronę środowiska 
 pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm 

surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub 
podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm 
wspólnotowych 

 pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze 
niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w 
przypadku braku norm wspólnotowych 

 pomoc na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do 
przyszłych norm wspólnotowych 

   12.30 – 13.15 Przerwa obiadowa 

 13.15 – 14.15  wyłączenia blokowe – Rozporządzenie 800/2008 – kryteria ogólne cd.: 
 pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające 
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oszczędność energii 
 pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji  

o wysokiej sprawności 
 pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii 

ze źródeł odnawialnych, pomoc na badania środowiska 
 pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych 
 pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział 

małych i średnich przedsiębiorstw w targach 
 pomoc na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na usługi doradcze 
 pomoc na udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach 

 14.15 – 14.30 Przerwa kawowa 

   14.30 – 16.00 Pomoc publiczna w przepisach dotyczących funduszy strukturalnych  
 
Pomoc publiczna w RPO WM: 

 omówienie instrumentów realizowanych w poszczególnych Priorytetach RPO 

 kwalifikowalność wydatków a pomoc publiczna, intensywność pomocy i koszty 
kwalifikowalne 
 

Udzielanie pomocy de minimis: 

 wskazanie przeznaczenia pomocy de minimis w RPO, 

 pojęcie pomocy de minimis, pomoc de minimis w RPO, zasada kumulacji pomocy 
 

Procedura udzielania pomocy publicznej: 

 zapisy w umowie zawieranej z beneficjentem , dotyczące pomocy publicznej 

 monitorowanie prawidłowości realizowanej umowy 

 postępowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w toku realizacji umowy 

 najczęściej popełniane błędy w realizacji umowy  
 
Sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznej 

16.00 – 16.30 Konsultacje indywidualne 

 

Informacje organizacyjne 

TERMIN 29.10.2013 r. 

LOKALIZACJA Radom 

CZAS TRWANIA 

SZKOLENIA 

8.00 – 16.30 

TYP BENEFICJENTÓW  wszyscy beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci RPO WM 2007-2013 

TRENER Arleta Jaśniewicz 

UCZESTNICTWO W SZKOLENIU SPECJALISTYCZNYM JEST BEZPŁATNE 

W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: specjalistyczne2013@mazowia.eu       
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