Rozporządzenie de minimis
KWESTIONARIUSZ
INFORMACJE O RESPONDENCIE
Oświadczenie o ochronie prywatności: Otrzymane uwagi oraz tożsamość respondenta zostaną
opublikowane w internecie, chyba że respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych
osobowych, powołując się na konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów. W takim
przypadku odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo.
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych znajdują się na portalu EUROPA pod adresem:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_pl.htm#personaldata
01. Czy zgadzają się Państwo na ujawnienie swojej tożsamości?
Tak Nie
02. Czy do Państwa odpowiedzi ma zastosowanie którykolwiek z wyjątków
przewidzianych w art. 4 rozporządzenia nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komisji1? Jeżeli tak, proszę jednoznacznie wskazać części
odpowiedzi, które nie powinny zostać ujawnione, uzasadnić konieczność takiego
poufnego traktowania i załączyć wersję Państwa odpowiedzi, która nie jest opatrzona
klauzulą poufności, do celów publikacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Proszę podać poniżej swoje dane kontaktowe.
Imię i nazwisko/Nazwa

Reprezentowana
organizacja
Główne rodzaje
prowadzonej działalności
Miejsce (kraj)

Adres e-mail:
UWAGA: Mimo że nie muszą Państwo odpowiadać na wszystkie pytania, prosimy o
przestrzeganie kolejności pytań. Mogą Państwo również podać dodatkowe informacje, które
uznają Państwo za istotne, a które wykraczają poza pytania zawarte w kwestionariuszu.
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Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

SEKCJA A: INFORMACJE FAKTYCZNE NA TEMAT STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA DE MINIMIS

Pytania skierowane do organów władz publicznych (zarówno lokalnych, jak i centralnych):
1. Czy na podległym Państwa organowi terytorium przyznano wsparcie na mocy rozporządzenia
de minimis (przyznane przez Państwa organ lub przez władze regionalne/gminne itp.)? Jeśli
tak, proszę wskazać, w miarę możliwości dla całego okresu od chwili wejścia w życie
rozporządzenia (2007 r.), w ujęciu rocznym:
a. łączną kwotę przyznanej pomocy de minimis (łączna kwota; średnia kwota
przypadająca na przedsiębiorstwo; pomoc przypadająca na przedsiębiorstwa w
podziale na kwoty [<10 000 EUR; 10 000-50 000 EUR; 50 000-100 000 EUR;
100 000-200 000 EUR])
b. liczbę beneficjentów, w miarę możliwości z rozbiciem na duże, średnie i małe
przedsiębiorstwa; proszę podać również dane dotyczące mikroprzedsiębiorstw, jeśli
są dostępne
c. sektory objęte pomocą, w miarę możliwości wraz z kodami NACE
d. w stosownych przypadkach i jeśli są dostępne – dane dotyczące pomocy przyznanej
na podległym Państwa organowi terytorium z rozbiciem na organy centralne oraz
organy władz regionalnych/lokalnych.
W razie braku precyzyjnych danych, proszę podać dane szacunkowe.
2. Czy na podległym Państwa organowi terytorium występują różnice między regionami /
obszarami pod względem stosowania rozporządzenia de minimis (np. czy niektóre obszary
otrzymują dość dużą pomoc w porównaniu z pozostałymi)? Jeżeli tak, proszę wyjaśnić
dlaczego.
3. Z jakich instrumentów pomocy (dotacje, pożyczki, gwarancje itp.) korzystali Państwo na
mocy rozporządzenia de minimis? Proszę wyjaśnić, dlaczego zdecydowali się Państwo
korzystać z tych instrumentów i podać dla każdego z nich łączną kwotę pomocy de minimis i
liczbę beneficjentów rocznie, w miarę możliwości dla całego okresu od 2007 r.
4. Do realizacji jakich celów dążył Państwa organ przy użyciu pomocy przyznawanej na mocy
rozporządzenia de minimis (rozwój regionalny, badania i rozwój itp.)? W miarę możliwości
proszę podać szacunkowe wartości procentowe pomocy de minimis przyznane na
poszczególne cele.
5. Czy poddali Państwo przyznaną pomoc de minimis ocenie skutków (ogólnej lub dotyczącej
poszczególnych przypadków)? Jeśli tak, proszę podać i streścić główne wyniki
przeprowadzonej oceny.
6. Jeśli chodzi o środki pomocy, w odniesieniu do których zastosowali Państwo rozporządzenie
de minimis, co uczyniliby Państwo, gdyby rozporządzenie to nie istniało? Czy opracowując te
środki, nadaliby im Państwo inny kształt, tak aby weszły one w zakres ogólnego
rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych? Czy zgłosiliby je Państwo? Czy też w ogóle
by ich Państwo nie przyznali? Proszę wyjaśnić dlaczego i wskazać szacunkowy udział
środków w poszczególnych kategoriach.
7. Czy Państwa organ przyznał środki pomocy państwa, których wysokość nieznacznie
przekraczała pułap określony w obecnie obowiązującym rozporządzeniu de minimis? Jeśli
tak, proszę wskazać, jak często takie środki były przyznawane i czy były przyznawane na
mocy ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych, w ramach zatwierdzonego
programu pomocy czy też w drodze indywidualnej decyzji.
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8. W jakim stopniu kryzys gospodarczy i finansowy miał wpływ na przyznawanie pomocy de
minimis w Polsce?
W stosownych przypadkach, proszę opisać taki wpływ i wskazać, czy i w jaki sposób władze
polskie dostosowały politykę udzielania pomocy de minimis w odpowiedzi na kryzys?
Proszę zwłaszcza wskazać, czy zaobserwowali Państwo nasilenie pomocy de minimis
bezpośrednio ukierunkowanej na trudności podmiotów gospodarczych z dostępem do
finansowania. Proszę wyjaśnić w miarę możliwości, w jakim zakresie miało to zastosowanie
do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

SEKCJA B: PYTANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE POLITYKI DE MINIMIS
Pytania skierowane do wszystkich respondentów:
9. Proszę opisać, co z własnej perspektywy uważają Państwo za główne pozytywne skutki
gospodarcze wsparcia udzielonego na mocy rozporządzenia de minimis. Proszę uzasadnić
swoją odpowiedź i podać konkretne przykłady.
10. Proszę opisać, co z własnej perspektywy uważają Państwo za główne potencjalne negatywne
skutki wsparcia udzielonego na mocy rozporządzenia de minimis. Proszę uzasadnić swoją
odpowiedź i podać konkretne przykłady.
11. Czy Państwa zdaniem stosowanie rozporządzenia de minimis miało w praktyce wpływ na
konkurencję lub wymianę handlową między państwami członkowskimi?
Tak Nie
Proszę wskazać, w których przypadkach i dlaczego. W odpowiedzi proszę zwłaszcza
uwzględnić łączne skutki pomocy de minimis.
12. Czy mogą Państwo podać konkretne przykłady sytuacji, gdy pomoc de minimis przyznana
przez inne państwo członkowskie/region miała skutki dla przedsiębiorstw w Polsce/Państwa
regionie?
13. Czy Państwa zdaniem rozporządzenie de minimis ma specyficzne – pozytywne lub
negatywne – skutki dla małych i średnich przedsiębiorstw w porównaniu z dużymi
podmiotami?

SEKCJA C: STRUKTURA TECHNICZNA ROZPORZĄDZENIA DE MINIMIS
Pytania skierowane do wszystkich respondentów:

14. W oparciu o własne doświadczenia w zakresie stosowania rozporządzenia de minimis, proszę
wskazać, czy Państwa zdaniem przepisy dotyczące wyłączenia danych środków z zakresu
stosowania rozporządzenia (art. 1) są jasne i właściwe?
Tak Nie
Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić w
tych przepisach.
15. W oparciu o własne doświadczenia w zakresie stosowania rozporządzenia de minimis, proszę
wskazać, czy Państwa zdaniem przepisy dotyczące sektora transportu drogowego są jasne i
właściwe (zarówno pod względem definicji, jak i pułapu)?
Tak Nie
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Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić w
tych przepisach.
16. Czy obecny podział na pomoc przejrzystą i nieprzejrzystą (art. 2 ust. 4) jest jasny i właściwy?
Tak Nie
Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić w
odnośnych przepisach.
17. W oparciu o własne doświadczenia w zakresie stosowania rozporządzenia de minimis, proszę
wskazać, czy Państwa zdaniem przepisy dotyczące kumulacji (art. 2 ust. 5) są jasne i
właściwe?
Tak Nie
Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić w
tych przepisach.
18. W oparciu o własne doświadczenia proszę wskazać, czy Państwa zdaniem definicja pułapu
de minimis opierająca się na kwocie otrzymanej przez dane przedsiębiorstwo przez okres
trzech lat jest jasna i właściwa?
Tak Nie
Jeśli nie, proszę opisać, jakie wyjaśnienia lub zmiany należy Państwa zdaniem wprowadzić w
tych przepisach.

SEKCJA D: MONITOROWANIE
Pytania skierowane do organów publicznych:
19. W jaki sposób gwarantuje się należyte monitorowanie pomocy de minimis?
20. Czy istnieje centralny rejestr pomocy de minimis?
Jeśli tak, proszę opisać zasady jego funkcjonowania, podając w miarę możliwości:
a) Ile organów korzysta z centralnego rejestru i/lub ma do niego dostęp?
b) Jaki jest Państwa zdaniem szacunkowy koszt netto utworzenia i prowadzenia rejestru (w miarę
możliwości – wyrażony w pełnych osobodniach / ekwiwalentach pełnego czasu pracy) w stosunku
do zdecentralizowanego systemu rejestracji i monitorowania?
c) Do jakich celów wykorzystują Państwo informacje zawarte w rejestrze?
d) Czy rejestr obejmuje tylko środki de minimis, czy także pomoc państwa?
e) Jeśli porównają Państwo sytuację przed i po wprowadzeniu rejestru, jakie są Państwa zdaniem
główne (pozytywne i negatywne) zmiany?
Jeśli nie, proszę wyjaśnić, dlaczego zdecydowali się Państwo nie wprowadzać centralnego
rejestru. Czy są Państwo w stanie oszacować wolumen pomocy de minimis przyznawanej na
szczeblu centralnym za pośrednictwem innych środków (proszę podać szczegóły)?
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Pytania skierowane do wszystkich respondentów:
21. Czy napotkali Państwo trudności w stosowaniu przepisów dotyczących monitoringu (art. 3),
zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzeganie pułapu?
Tak Nie
Jeśli tak, proszę wyjaśnić dlaczego.
22. Proszę przedstawić (w miarę możliwości podając pełne osobodni/ekwiwalenty pełnego czasu
pracy) obciążenie pracą wynikające z wymogów dotyczących monitorowania (art. 3),
zwłaszcza pod względem przestrzegania pułapu i dokonywania wymaganych wpisów, oraz
oszacować w miarę możliwości obciążenie administracyjne wynikające z tego obowiązku.

SEKCJA E: RÓŻNE

Pytania skierowane do wszystkich respondentów:
23. Czy mają Państwo jakiekolwiek inne uwagi na temat stosowania rozporządzenia de minimis,
dotyczące kwestii innych niż poruszone w powyższych pytaniach?
24. Proszę załączyć kopie wszelkich dokumentów lub badań, które mogą być istotne dla oceny
stosowania rozporządzenia de minimis oraz mogą przyczynić się do refleksji w sprawie jego
przyszłych zmian.
Proszę zaznaczyć, czy służby Komisji mogą skontaktować się z Państwem, jeśli będą miały
dodatkowe pytania w związku z podanymi informacjami.
Tak Nie
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE KWESTIONARIUSZA.
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