Wartość pomocy publicznej zatwierdzonej na sekcji 3.1. Tymczasowych ram.
Zgodnie z pkt. 22 lit. a) oraz pkt. 23 lit. a) Tymczasowych ram*, pomoc o której mowa w sekcji 3.1. można
przyznać w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych i korzystnych warunków płatności bądź w
innych formach, takich jak zaliczki zwrotne, gwarancje, pożyczki i kapitał własny, pod warunkiem, że łączna
wartość nominalna takich środków pozostanie poniżej całkowitego pułapu wynoszącego 1800/270/225 tys.
EUR na przedsiębiorstwo**. Wszystkie dane liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed
odliczeniem podatków lub innych opłat. W związku z tym, że do monitorowania ww. limitu bierze się pod
uwagę wartości nominalne, wartością tej pomocy jest wartość nominalna danego środka pomocowego,
np. dotacji, pożyczki, poręczenia, gwarancji, subwencji finansowej.
Przykłady krajowych podstaw prawnych, określających wartość pomocy publicznej zgodnej z sekcją
3.1.Tymczasowych ram:
• zob. § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem
pandemii COVID-19;
• zob. § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 maja 2020 r.w sprawie
udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii
finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku
z wystąpieniem pandemii COVID-19.
Programy pomocowe zatwierdzone na sekcji 3.1. Tymczasowych ram: Lista instrumentów pomocowych
związanych z COVID-19.

* Komunikat Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście
trwającej epidemii COVID-19
** W przypadku programów pomocowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską przed piątą zmianą
Komunikatu i nienotyfikowanych do Komisji w ramach zgłoszenia SA.62078, m.in. w celu zwiększenia
dopuszczalnego limitu pomocy, obowiązują wcześniejsze limity, tj. 800/120/100 tys. EUR.
Zob. Lista instrumentów pomocowych związanych z COVID-19 oraz zakres zmian wynikających z decyzji KE
nr SA.62078(2021/N)

