
Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsi´biorców (Dz. U. Nr 141,
poz. 1177) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres in-
formacji przedk∏adanych organowi nadzorujàcemu
przez organy udzielajàce pomocy wraz z projektem
programu pomocowego, decyzji albo umowy b´dà-
cych podstawà udzielania pomocy indywidualnej,
w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicz-
nej, zwanej dalej „pomocà”.

§ 2. 1. W przypadku opiniowania projektu progra-
mu pomocowego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalno-
Êci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi´-
biorców, zwanej dalej „ustawà”, organowi nadzorujà-
cemu przedk∏ada si´ informacje, które powinny zawie-
raç: 

1) nazw´ programu;

2) podstaw´ prawnà udzielania pomocy przewidzia-
nej w programie;

3) przeznaczenie pomocy i jej formy;

4) warunki dopuszczalnoÊci pomocy w zale˝noÊci od
jej przeznaczenia, w tym intensywnoÊç pomocy,
zgodnie z ustawà;

5) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà w zale˝-
noÊci od tego, jakie jest przeznaczenie pomocy;

6) wielkoÊç Êrodków publicznych przewidzianych na
udzielanie pomocy w ramach programu;

7) omówienie procedur zapewniajàcych nieprzekro-
czenie maksymalnych intensywnoÊci pomocy;

8) czas trwania programu;

9) kategorie adresatów pomocy;

10) nazw´ organów udzielajàcych pomocy;

11) obszary, na których b´dzie udzielana pomoc;

12) wskazanie, czy pomoc mo˝e byç udzielona przed-
si´biorcy korzystajàcemu równie˝ ze wsparcia uzy-
skanego na podstawie innych programów.

2. Organowi nadzorujàcemu przedk∏ada si´ rów-
nie˝ nast´pujàce informacje, je˝eli wynikajà z projektu
programu pomocowego: 

1) pe∏nà nazw´ (firm´), siedzib´ oraz adres przedsi´-
biorcy b´dàcego adresatem zamierzonej  pomocy; 

2) form´ prawnà przedsi´biorcy;

3) klas´ rodzaju dzia∏alnoÊci okreÊlonà w rozporzàdze-
niu Rady Ministrów z dnia 7 paêdziernika 1997 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD)
(Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918,
z 1999 r. Nr 92, poz. 1047, z 2001 r. Nr 12, poz. 93
oraz z 2002 r. Nr 239, poz. 2027); 

4) wskazanie, czy przedsi´biorca jest ma∏ym albo
Êrednim przedsi´biorcà.

§ 3. W przypadku opiniowania projektu decyzji al-
bo umowy, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, or-
ganowi nadzorujàcemu przedk∏ada si´ informacje, któ-
re powinny zawieraç: 

1) nazw´, siedzib´ oraz adres organu udzielajàcego
pomocy; 

2) podstaw´ prawnà decyzji albo umowy; 

3) charakterystyk´ przedsi´wzi´cia, na które ma byç
udzielana pomoc;

4) przeznaczenie i formy pomocy; 

5) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà w zale˝-
noÊci od tego, jakie jest przeznaczenie pomocy;

6) okreÊlenie:

a) wartoÊci zamierzonej pomocy oraz

b) wartoÊci innej pomocy otrzymanej przez przed-
si´biorc´ w ramach danej inwestycji 

— w przeliczeniu na równà jej wartoÊç dotacji
(EDN) oraz intensywnoÊci tej pomocy;

7) przewidywany okres udzielania pomocy;

8) przyczyny udzielenia pomocy oraz omówienie pla-
nowanych efektów pomocy, w tym skutków spo-
∏ecznych i gospodarczych; 

9) pe∏nà nazw´, siedzib´ i adres przedsi´biorcy b´dà-
cego adresatem zamierzonej pomocy; 

10) form´ prawnà przedsi´biorcy;

11) w odniesieniu do spó∏ek — pe∏nà nazw´ i siedzib´
podmiotów posiadajàcych ponad 25% g∏osów na
walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólni-
ków przedsi´biorcy b´dàcego adresatem zamie-
rzonej pomocy; 

12) klas´ rodzaju dzia∏alnoÊci wskazanà w rozporzàdze-
niu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3; 
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13) dane dotyczàce prowadzonej przez adresata pomo-
cy dzia∏alnoÊci gospodarczej, z podaniem: 

a) wielkoÊci produkcji w ostatnim roku obroto-
wym, w uj´ciu iloÊciowym i wartoÊciowym,
z uwzgl´dnieniem podstawowych grup produk-
tów lub us∏ug, 

b) struktury sprzeda˝y na rynek krajowy oraz na
eksport do Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego i Ârodkowoeuropejskiego Obszaru Wol-
nego Handlu, 

c) szacunkowej wielkoÊci, wyra˝onej procentowo,
udzia∏u przedsi´biorcy b´dàcego adresatem po-
mocy w rynku, wed∏ug poszczególnych grup
produktowych lub us∏ug, je˝eli jego udzia∏
w rynku przekracza 10%; 

14) wykaz g∏ównych konkurentów przedsi´biorcy b´-
dàcego adresatem pomocy, z podaniem ich pe∏nej
nazwy, siedziby oraz adresu; 

15) wskazanie, czy przedsi´biorca b´dàcy adresatem
pomocy jest ma∏ym albo Êrednim przedsi´biorcà. 

§ 4. Oprócz informacji, o których mowa w § 2 i 3, or-
ganowi nadzorujàcemu przedk∏ada si´ informacje
okreÊlone: 

1) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia — w zakresie
pomocy regionalnej; 

2) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia — w zakresie
pomocy w sektorach wra˝liwych; 

3) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia — w zakresie
pomocy horyzontalnej;

4) w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia — w zakresie
innej zamierzonej pomocy. 

§ 5. Organ udzielajàcy pomocy, wyst´pujàc o wy-
danie opinii dotyczàcej zamierzonej pomocy przezna-
czonej na restrukturyzacj´ przedsi´biorstwa, przedk∏a-
da równie˝ plan restrukturyzacji. 

§ 6. Do projektów, o których mowa w § 2 i 3, nale-
˝y do∏àczyç uzasadnienie wskazujàce, ˝e zamierzona
pomoc spe∏nia warunki okreÊlone w art. 10 ustawy. 

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie okreÊlenia szczegó-
∏owego zakresu informacji przedk∏adanych organowi
nadzorujàcemu w celu wydania opinii o udzielonej po-
mocy (Dz. U. Nr 28, poz. 311).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2002 r. (poz. 1)

Za∏àcznik nr 1

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDK¸ADANE ORGANOWI NADZORUJÑCEMU W PRZYPADKU
ZAMIERZONEJ POMOCY REGIONALNEJ 

W przypadku zamierzonej pomocy regionalnej,
o której mowa w art. 12 ustawy, podaje si´ informacje,
które powinny zawieraç: 

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra-
wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery-
torialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U.
Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101 oraz
z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191,
poz. 1594), w którym ma siedzib´ przedsi´biorca
b´dàcy adresatem pomocy; 

2) okreÊlenie przeznaczenia pomocy: 

a) na nowe inwestycje, 

b) na tworzenie nowych miejsc pracy zwiàzanych
z nowà inwestycjà;

3) wielkoÊç finansowego udzia∏u przedsi´biorcy
w ogólnych kosztach inwestycji okreÊlonej w pkt 2
lit. a lub b;

4) w przypadku pomocy na nowe inwestycje lub na
tworzenie nowych miejsc pracy zwiàzanych z nowà
inwestycjà — wskazanie rodzaju inwestycji: 

a) utworzenie nowego przedsi´biorstwa, 

b) rozbudowa istniejàcego ju˝ przedsi´biorstwa, 

c) zakup istniejàcego ju˝ przedsi´biorstwa, 

d) rozpocz´cie w ju˝ istniejàcym przedsi´biorstwie
dzia∏alnoÊci obejmujàcej dokonywanie zasadni-
czych zmian produkcji, produktu albo procesu
produkcyjnego; 

5) w przypadku pomocy na nowe inwestycje — poda-
nie wielkoÊci kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´-
cia tà pomocà, z uwzgl´dnieniem podzia∏u na:

a) cen´ nabycia gruntów, pomniejszonà o naliczo-
ny podatek od towarów i us∏ug,

b) nak∏ady na budowle i budynki,

c) nak∏ady na wyposa˝enie obiektów w Êrodki
trwa∏e zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci
gospodarczej, w tym w szczególnoÊci w:

— maszyny i urzàdzenia,

— narz´dzia, przyrzàdy i aparatur´,

— wyposa˝enie techniczne dla prac biurowych,

— infrastruktur´ technicznà,



d) koszty nabycia wartoÊci niematerialnych i praw-
nych;

6) w przypadku pomocy przeznaczonej na tworzenie
nowych miejsc pracy zwiàzanych z nowà inwesty-
cjà:

a) iloÊç przewidywanych nowych miejsc pracy,

b) wielkoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà;

7) w przypadku pomocy przeznaczonej na realizacj´
du˝ego projektu inwestycyjnego, o którym mowa
w art. 7 pkt 13 ustawy — wielkoÊç wskaêników: kon-
kurencji (T), kapita∏u i pracy (K), regionalnego (M),
wraz z uzasadnieniem przyj´cia takich wielkoÊci.
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Za∏àcznik nr 2

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDK¸ADANE ORGANOWI NADZORUJÑCEMU W PRZYPADKU
ZAMIERZONEJ POMOCY W SEKTORACH WRA˚LIWYCH

W przypadku pomocy w sektorach wra˝liwych,
o której mowa w art. 21 ustawy, podaje si´, odpowied-
nio dla poszczególnych sektorów, dokumenty i infor-
macje okreÊlone w poz. I—VI: 

I. Pomoc dla sektora motoryzacyjnego 

1. Pomoc doraêna: 

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy; 

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczyniç si´ do restruk-
turyzacji przedsi´biorstwa; 

3) sposób, w jaki pomoc ma umo˝liwiç odzyskanie
p∏ynnoÊci finansowej; 

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok
obrachunkowy; 

5) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej. 

2. Pomoc na restrukturyzacj´:  

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy; 

2) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; je-
Êli tak, wskazaç okres, w którym pomoc by∏a udzie-
lana, wielkoÊç oraz formy;

3) okreÊlenie na podstawie planu restrukturyzacyjne-
go:

a) czy pomoc na restrukturyzacj´ jest oparta na
programie restrukturyzacji sektora, do którego
nale˝y przedsi´biorca; jeÊli tak, podaç nazw´
programu, 

b) czy plan restrukturyzacyjny przedsi´biorstwa
jest oparty na programie restrukturyzacji sekto-
ra; jeÊli tak, podaç nazw´ programu, 

c) czy wyst´pujà nadmierne zdolnoÊci produkcyjne
w sektorze, do którego nale˝y restrukturyzowa-
ne przedsi´biorstwo, i jaka jest ich skala, 

d) czy plan restrukturyzacji przewiduje ogranicze-
nie udzia∏u przedsi´biorcy w rynku lub zmniej-
szenie zdolnoÊci produkcyjnych restrukturyzo-

wanego przedsi´biorstwa w przypadku istnienia
nadwy˝ki zdolnoÊci produkcyjnych; jeÊli tak,
wskazaç, w jaki sposób nastàpi zmniejszenie
zdolnoÊci produkcyjnych, 

e) kosztów zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´-
biorstwa, z wyszczególnieniem celów, na jakie
majà byç poniesione, 

f) skutków spo∏ecznych zwiàzanych z restruktury-
zacjà przedsi´biorstwa, 

g) harmonogramu dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych,
w tym: restrukturyzacji majàtkowej, finansowej,
organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzgl´dnie-
niem dzia∏aƒ, jakie b´dà podejmowane w ramach
planu restrukturyzacji, wraz z terminami realizacji
poszczególnych etapów restrukturyzacji, 

h) wielkoÊci i formy zamierzonej pomocy w realiza-
cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, 

i) czy plan restrukturyzacji jest powiàzany z prywa-
tyzacjà przedsi´biorstwa; 

4) czy przedsi´biorca otrzymywa∏ pomoc na restruk-
turyzacj´; je˝eli tak, to kiedy.

3. Pomoc na rozwój ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorców: 

1) czy pomoc zosta∏a przeznaczona na finansowanie:

a) us∏ug doradczych; jeÊli tak, nale˝y podaç ich
opis,

b) cz´Êci kosztów uzyskania certyfikatu, w tym z za-
kresu systemu zarzàdzania jakoÊcià, Êrodowi-
skiem lub bezpieczeƒstwem pracy;

2) czy w inny sposób wspiera ma∏ych lub Êrednich
przedsi´biorców; jeÊli tak, nale˝y podaç ich szcze-
gó∏owy opis.

4. Pomoc regionalna na inwestycje:  

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra-
wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery-
torialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U.
Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101 oraz
z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191,
poz. 1594), w jakim pomoc ma byç udzielona;



2) wskazanie uzasadnionej ekonomicznie lokalizacji
alternatywnej, z zastrze˝eniem pkt 5;

3) porównanie korzyÊci dla przedsi´biorcy i kosztów
przez niego ponoszonych wynikajàcych z ulokowa-
nia inwestycji w wybranym regionie zamiast obra-
nia alternatywnej lokalizacji uzasadnionej ekono-
micznie (na podstawie analizy korzyÊci i kosztów
sporzàdzanej do oceny dopuszczalnoÊci pomocy),
z zastrze˝eniem pkt 5;

4) okreÊlenie intensywnoÊci pomocy przed dokona-
niem korekty wynikajàcej z uwzgl´dnienia zmiany
wielkoÊci mocy produkcyjnych; 

5) informacje, o których mowa w pkt 2 i 3, nale˝y podaç
do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów rozporzàdzenia
Rady Ministrów z dnia 15 paêdziernika 2002 r. w spra-
wie dopuszczalnoÊci pomocy publicznej w sektorze
motoryzacyjnym (Dz. U. Nr 186, poz. 1550).

5. Pomoc na ochron´ Êrodowiska: 

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej:

a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwestycja
pozwala na: osiàgni´cie wy˝szego stopnia ochro-
ny Êrodowiska w przypadku, gdy nie zosta∏y usta-
nowione standardy ochrony Êrodowiska, lub na
osiàgni´cie wy˝szego stopnia ochrony Êrodowi-
ska w stosunku do obowiàzujàcych standardów,
lub na dostosowanie si´ do nowych standardów
ochrony Êrodowiska, lub na dostosowanie si´ do
standardów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia
2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy pu-
blicznej przeznaczonej na ochron´ Êrodowiska
(Dz. U. Nr 231, poz. 1938),

b) wskazanie, czy przedsi´wzi´cie jest: inwestycjà
energooszcz´dnà, czy dotyczy wytwarzania
energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a, czy dotyczy wytwarzania energii ze
êróde∏ odnawialnych,

c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywa-
cj´,

d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lo-
kalizacji zak∏adu przedsi´biorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie
charakterystyki przedsi´wzi´cia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci:

a) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z zagospodarowaniem odpadów,

b) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z oszcz´dnoÊcià energii,

c) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii ze êróde∏ odnawial-
nych,

d) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu;

4) w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
— wskazanie, czy planowana pomoc b´dzie udzie-
lana na us∏ugi doradcze zwiàzane z ochronà Êrodo-
wiska lub na udzia∏ przedsi´biorcy w targach i wy-
stawach ekologicznych;

5) okreÊlenie rodzajów i wysokoÊci kosztów, stano-
wiàcych podstaw´ dla okreÊlenia intensywnoÊci
pomocy;

6) wskazanie korzyÊci wynikajàcych z udzielenia po-
mocy, w tym korzyÊci dla Êrodowiska oraz korzyÊci
niezwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

6. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe: 

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które majà byç
obj´te pomocà, w szczególnoÊci z uwzgl´dnie-
niem: 

a) rodzaju prac (podstawowe, przemys∏owe, przed-
konkurencyjne), 

b) stopnia zbli˝enia wspieranych prac do bezpo-
Êrednich zastosowaƒ, 

c) szacunku kosztów prac, 

d) spodziewanego wyniku prac, 

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac; 

2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà;

3) w jakim stopniu planowana pomoc wp∏ynie na
zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac (uzasadnienie wielkoÊci pomocy, czasu
jej trwania); 

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzgl´dnia progra-
my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie
w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeÊli tak,
jakie programy sà uwzgl´dniane. 

7. Pomoc na szkolenia:  

1) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych oraz ogól-
nych:

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jed-
nostek Terytorialnych do Celów Statystycz-
nych (NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona,

b) okreÊlenie liczby pracowników, którzy zostanà
przeszkoleni,

c) wartoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà na szkolenia, z uwzgl´dnieniem podzia-
∏u na: 

— wynagrodzenie osób prowadzàcych szkole-
nie,

— koszty podró˝y osób prowadzàcych szkolenie
i uczestników szkolenia,
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— amortyzacj´ maszyn i urzàdzeƒ, w zakresie,
w jakim sà one wykorzystywane na potrzeby
szkolenia,

— koszty us∏ug doradczych zwiàzanych z danym
szkoleniem, 

— pozosta∏e wydatki bie˝àce, w szczególnoÊci
wydatki na materia∏y szkoleniowe,

— koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi
pracodawca w okresie, w którym pracownik
ten uczestniczy w szkoleniu,

d) wskazanie kategorii osób obj´tych szkoleniem,
je˝eli szkolenie dotyczy osób:

— które nie ukoƒczy∏y 25 roku ˝ycia i nie by∏y
wczeÊniej zatrudnione na podstawie umowy
o prac´,

— niepe∏nosprawnych w stopniu umo˝liwiajà-
cym im podj´cie pracy,

— które podj´∏y prac´ po przerwie w wykony-
waniu pracy trwajàcej nieprzerwanie co naj-
mniej 3 lata — w terminie 6 miesi´cy od dnia
zatrudnienia takiej osoby,

— które ukoƒczy∏y 45 rok ˝ycia i posiadajà wy-
kszta∏cenie nie wy˝sze ni˝ Êrednie,

— które pozostajà bez pracy co najmniej przez
12 kolejnych miesi´cy — w terminie 6 miesi´-
cy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

2) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych nale˝y do-
konaç opisu szkolenia, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci tematyk´ szkolenia oraz stanowiska pracy,
z jakimi jest ono zwiàzane; 

3) w przypadku szkoleƒ ogólnych nale˝y: 

a) omówiç tematyk´ szkolenia wraz z informacjà,
jakie kwalifikacje majà byç dzi´ki niemu nabyte
przez pracowników, 

b) wskazaç, czy szkolenie obejmie zatrudnianie
m∏odocianych w celu praktycznej nauki zawodu;
jeÊli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w prze-
liczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy. 

8. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrud-
nienia lub utworzenie nowych miejsc pracy:

1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia: 

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona, 

b) wskazanie okresu, na jaki pomoc b´dzie udziela-
na,

c) szczegó∏owy opis sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej przedsi´biorcy, z wyjaÊnieniem, dlaczego
mo˝e wystàpiç koniecznoÊç likwidacji miejsc
pracy;

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy: 

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona, 

b) liczba osób, które zostanà zatrudnione w przeli-
czeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy, 

c) czy pomoc ma byç udzielana na tworzenie no-
wych miejsc pracy dla osób niepe∏nospraw-
nych; jeÊli tak, wskazaç liczb´ osób, które majà
byç zatrudnione, 

d) czas, przez jaki nowe miejsca pracy b´dà utrzy-
mane. 

9. Pomoc na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy:

1) opis problemu, dla którego rozwiàzania pomoc ma
byç udzielona, oraz jego znaczenie dla danego ob-
szaru;

2) podanie stopy bezrobocia w regionie lub poziomu
produktu krajowego brutto na jednego mieszkaƒ-
ca;

3) podanie kosztów, na pokrycie których ma byç prze-
znaczona pomoc.

II. Pomoc dla sektora hutnictwa ˝elaza i stali 

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe: 

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które majà byç
obj´te pomocà, w szczególnoÊci z uwzgl´dnie-
niem: 

a) rodzaju prac (podstawowe, przemys∏owe, przed-
konkurencyjne), 

b) stopnia zbli˝enia wspieranych prac do bezpo-
Êrednich zastosowaƒ, 

c) szacunku kosztów prac, 

d) spodziewanego wyniku prac, 

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac;

2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà; 

3) w jakim stopniu planowana pomoc wp∏ynie na
zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac (uzasadnienie wielkoÊci pomocy, czasu
jej trwania); 

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzgl´dnia progra-
my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie
w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeÊli tak,
jakie programy sà uwzgl´dniane. 

2. Pomoc na ochron´ Êrodowiska: 

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej:

a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwesty-
cja pozwala na: osiàgni´cie wy˝szego stopnia
ochrony Êrodowiska w przypadku, gdy nie zosta-
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∏y ustanowione standardy ochrony Êrodowiska,
lub na osiàgni´cie wy˝szego stopnia ochrony
Êrodowiska w stosunku do obowiàzujàcych
standardów, lub na dostosowanie si´ do no-
wych standardów ochrony Êrodowiska, lub na
dostosowanie si´ do standardów, o których mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie do-
puszczalnoÊci pomocy publicznej przeznaczonej
na ochron´ Êrodowiska,

b) wskazanie, czy przedsi´wzi´cie jest: inwestycjà
energooszcz´dnà, czy dotyczy wytwarzania
energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a, czy dotyczy wytwarzania energii ze
êróde∏ odnawialnych,

c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywa-
cj´,

d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lo-
kalizacji zak∏adu przedsi´biorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie
charakterystyki przedsi´wzi´cia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci:

a) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z zagospodarowaniem odpadów,

b) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z oszcz´dnoÊcià energii,

c) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii ze êróde∏ odnawial-
nych,

d) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu;

4) w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców 
— wskazanie, czy planowana pomoc b´dzie udzie-
lana na us∏ugi doradcze zwiàzane z ochronà Êrodo-
wiska lub na udzia∏ przedsi´biorcy w targach i wy-
stawach ekologicznych;

5) okreÊlenie rodzajów i wysokoÊci kosztów, stano-
wiàcych podstaw´ dla okreÊlenia intensywnoÊci
pomocy;

6) wskazanie korzyÊci wynikajàcych z udzielenia po-
mocy, w tym korzyÊci dla Êrodowiska oraz korzyÊci
niezwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

3. Pomoc na szkolenia:  

1) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych oraz ogól-
nych:

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona,

b) okreÊlenie liczby pracowników, którzy zostanà
przeszkoleni,

c) wartoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà na szkolenia, z uwzgl´dnieniem podzia-
∏u na: 

— wynagrodzenie osób prowadzàcych szkole-
nie,

— koszty podró˝y osób prowadzàcych szkolenie
i uczestników szkolenia,

— amortyzacj´ maszyn i urzàdzeƒ, w zakresie,
w jakim sà one wykorzystywane na potrzeby
szkolenia,

— koszty us∏ug doradczych zwiàzanych z danym
szkoleniem, 

— pozosta∏e wydatki bie˝àce, w szczególnoÊci
wydatki na materia∏y szkoleniowe,

— koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi
pracodawca w okresie, w którym pracownik
ten uczestniczy w szkoleniu,

d) wskazanie kategorii osób obj´tych szkoleniem,
je˝eli szkolenie dotyczy osób:

— które nie ukoƒczy∏y 25 roku ˝ycia i nie by∏y
wczeÊniej zatrudnione na podstawie umowy
o prac´,

— niepe∏nosprawnych w stopniu umo˝liwiajà-
cym im podj´cie pracy,

— które podj´∏y prac´ po przerwie w wykonywa-
niu pracy trwajàcej nieprzerwanie co naj-
mniej 3 lata — w terminie 6 miesi´cy od dnia
zatrudnienia takiej osoby,

— które ukoƒczy∏y 45 rok ˝ycia i posiadajà wy-
kszta∏cenie nie wy˝sze ni˝ Êrednie,

— które pozostajà bez pracy co najmniej przez
12 kolejnych miesi´cy — w terminie 6 miesi´-
cy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

2) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych nale˝y do-
konaç opisu szkolenia, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci tematyk´ szkolenia oraz stanowiska pracy,
z jakimi jest ono zwiàzane;

3) w przypadku szkoleƒ ogólnych nale˝y: 

a) omówiç tematyk´ szkolenia wraz z informacjà,
jakie kwalifikacje majà byç dzi´ki niemu nabyte
przez pracowników, 

b) wskazaç, czy szkolenie obejmie zatrudnianie
m∏odocianych w celu praktycznej nauki zawodu;
jeÊli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w prze-
liczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy. 

4. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrud-
nienia lub utworzenie nowych miejsc pracy:

1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia: 

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona,

Dziennik Ustaw Nr 1 — 7 — Poz. 1



b) wskazanie okresu, na jaki pomoc b´dzie udziela-
na,

c) szczegó∏owy opis sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej przedsi´biorcy, z wyjaÊnieniem, dlaczego
mo˝e wystàpiç koniecznoÊç likwidacji miejsc
pracy;

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy: 

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona, 

b) liczba osób, które zostanà zatrudnione w przeli-
czeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy, 

c) czy pomoc ma byç udzielana na tworzenie no-
wych miejsc pracy dla osób niepe∏nospraw-
nych; jeÊli tak, wskazaç liczb´ osób, które majà
byç zatrudnione, 

d) czas, przez jaki nowe miejsca pracy b´dà utrzy-
mane. 

5. Pomoc przeznaczona na pokrycie wyp∏at
dla zwalnianych pracowników lub pracowni-
ków, którzy wyrazi l i  zgod´ na przejÊcie na
wczeÊniejszà emerytur´ — nale˝y podaç:

1) liczb´ zwalnianych pracowników;

2) rodzaj wyp∏at;

3) wysokoÊç wszystkich wyp∏at. 

6. Pomoc na ca∏kowite lub cz´Êciowe za-
przestanie przez przedsi´biorc´ prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej:  

1) czy przedsi´biorca uzyska∏ wpis do w∏aÊciwego re-
jestru przed dniem 1 stycznia 2001 r.; 

2) czy prowadzi∏ dzia∏alnoÊç w dniu wystàpienia
z wnioskiem o udzielenie pomocy;

3) w jakim okresie po otrzymaniu pomocy przedsi´-
biorca unieruchomi lub zlikwiduje urzàdzenia pro-
dukcyjne; 

4) wskazanie wartoÊci ksi´gowej majàtku przedsi´-
biorstwa;

5) czy i w jakim terminie nastàpi zmniejszenie zdolno-
Êci produkcyjnych grupy kapita∏owej w zakresie
produktów wytwarzanych przez przedsi´biorc´, je-
˝eli przedsi´biorca nale˝y do grupy kapita∏owej; 

6) wynik badania ksiàg rachunkowych przedsi´-
biorcy nale˝àcego do grupy kapita∏owej przez
bieg∏ego rewidenta za okres ostatniego roku ob-
rachunkowego poprzedzajàcego rok, w którym
przedsi´biorca z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie po-
mocy. 

7. Pomoc na restrukturyzacj´:  

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy; 

2) okreÊlenie na podstawie planu restrukturyzacyjne-
go: 

a) czy pomoc na restrukturyzacj´ jest oparta na
programie restrukturyzacji sektora, do którego
nale˝y przedsi´biorca; jeÊli tak, podaç nazw´
programu, 

b) czy plan restrukturyzacyjny przedsi´biorstwa
jest oparty na programie restrukturyzacji sekto-
ra; jeÊli tak, podaç nazw´ programu, 

c) czy wyst´pujà nadmierne zdolnoÊci produkcyjne
w sektorze, do którego nale˝y restrukturyzowa-
ne przedsi´biorstwo, i jaka jest ich skala, 

d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograni-
czenie udzia∏u przedsi´biorcy w rynku lub
zmniejszenie zdolnoÊci produkcyjnych restruk-
turyzowanego przedsi´biorstwa w przypadku
istnienia nadwy˝ki zdolnoÊci produkcyjnych; je-
Êli tak, wskazaç, w jaki sposób nastàpi zmniej-
szenie zdolnoÊci produkcyjnych, 

e) kosztów zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´-
biorstwa, z wyszczególnieniem celów, na jakie
majà byç poniesione, 

f) skutków spo∏ecznych zwiàzanych z restruktury-
zacjà przedsi´biorstwa, 

g) harmonogramu dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych,
w tym: restrukturyzacji majàtkowej, finansowej,
organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzgl´dnie-
niem dzia∏aƒ, jakie b´dà podejmowane w ra-
mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami
realizacji poszczególnych etapów restrukturyza-
cji, 

h) wielkoÊci i formy zamierzonej pomocy w realiza-
cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, 

i) czy plan restrukturyzacji jest powiàzany z prywa-
tyzacjà przedsi´biorstwa;

3) w jaki sposób plan restrukturyzacji jest zwiàzany
z ogólnà racjonalizacjà i ograniczeniem zdolnoÊci
produkcyjnych w Polsce;

4) czy przedsi´biorca otrzymywa∏ pomoc na restruk-
turyzacj´; je˝eli tak, to kiedy.

III. Pomoc dla sektora w∏ókien syntetycznych 

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe: 

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które majà byç
obj´te pomocà, w szczególnoÊci z uwzgl´dnie-
niem: 

a) rodzaju prac (podstawowe, przemys∏owe, przed-
konkurencyjne), 
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b) stopnia zbli˝enia wspieranych prac do bezpo-
Êrednich zastosowaƒ, 

c) szacunku kosztów prac, 

d) spodziewanego wyniku prac, 

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac;

2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà; 

3) w jakim stopniu planowana pomoc wp∏ynie na
zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac (uzasadnienie wielkoÊci pomocy, czasu
jej trwania); 

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzgl´dnia progra-
my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie
w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeÊli tak,
jakie programy sà uwzgl´dniane. 

2. Pomoc na ochron´ Êrodowiska: 

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej:

a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwesty-
cja pozwala na: osiàgni´cie wy˝szego stopnia
ochrony Êrodowiska w przypadku, gdy nie zosta-
∏y ustanowione standardy ochrony Êrodowiska,
lub na osiàgni´cie wy˝szego stopnia ochrony
Êrodowiska w stosunku do obowiàzujàcych
standardów, lub na dostosowanie si´ do no-
wych standardów ochrony Êrodowiska, lub na
dostosowanie si´ do standardów, o których mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie do-
puszczalnoÊci pomocy publicznej przeznaczonej
na ochron´ Êrodowiska,

b) wskazanie, czy przedsi´wzi´cie jest: inwestycjà
energooszcz´dnà, czy dotyczy wytwarzania
energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a, czy dotyczy wytwarzania energii ze
êróde∏ odnawialnych,

c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywa-
cj´,

d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lo-
kalizacji zak∏adu przedsi´biorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie
charakterystyki przedsi´wzi´cia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci:

a) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z zagospodarowaniem odpadów,

b) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z oszcz´dnoÊcià energii,

c) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàzku
z wytwarzaniem energii ze êróde∏ odnawialnych,

d) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu;

4) w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
— wskazanie, czy planowana pomoc b´dzie udzie-
lana na us∏ugi doradcze zwiàzane z ochronà Êrodo-
wiska lub na udzia∏ przedsi´biorcy w targach i wy-
stawach ekologicznych;

5) okreÊlenie rodzajów i wysokoÊci kosztów, stano-
wiàcych podstaw´ dla okreÊlenia intensywnoÊci
pomocy;

6) wskazanie korzyÊci wynikajàcych z udzielenia po-
mocy, w tym korzyÊci dla Êrodowiska oraz korzyÊci
niezwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

3. Pomoc na szkolenia:  

1) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych oraz ogól-
nych:

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona,

b) okreÊlenie liczby pracowników, którzy zostanà
przeszkoleni,

c) wartoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà na szkolenia, z uwzgl´dnieniem podzia-
∏u na: 

— wynagrodzenie osób prowadzàcych szkolenie,

— koszty podró˝y osób prowadzàcych szkolenie
i uczestników szkolenia,

— amortyzacj´ maszyn i urzàdzeƒ, w zakresie,
w jakim sà one wykorzystywane na potrzeby
szkolenia,

— koszty us∏ug doradczych zwiàzanych z danym
szkoleniem, 

— pozosta∏e wydatki bie˝àce, w szczególnoÊci
wydatki na materia∏y szkoleniowe,

— koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi
pracodawca w okresie, w którym pracownik
ten uczestniczy w szkoleniu,

d) wskazanie kategorii osób obj´tych szkoleniem,
je˝eli szkolenie dotyczy osób:

— które nie ukoƒczy∏y 25 roku ˝ycia i nie by∏y
wczeÊniej zatrudnione na podstawie umowy
o prac´,

— niepe∏nosprawnych w stopniu umo˝liwiajà-
cym im podj´cie pracy;

— które podj´∏y prac´ po przerwie w wykony-
waniu pracy trwajàcej nieprzerwanie co naj-
mniej 3 lata — w terminie 6 miesi´cy od dnia
zatrudnienia takiej osoby;

— które ukoƒczy∏y 45 rok ˝ycia i posiadajà wy-
kszta∏cenie nie wy˝sze ni˝ Êrednie;

— które pozostajà bez pracy co najmniej przez
12 kolejnych miesi´cy — w terminie 6 miesi´-
cy od dnia zatrudnienia takiej osoby;
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2) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych nale˝y do-
konaç opisu szkolenia, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci tematyk´ szkolenia oraz stanowiska pracy,
z jakimi jest ono zwiàzane; 

3) w przypadku szkoleƒ ogólnych nale˝y: 

a) omówiç tematyk´ szkolenia wraz z informacjà,
jakie kwalifikacje majà byç dzi´ki niemu nabyte
przez pracowników, 

b) wskazaç, czy szkolenie obejmie zatrudnianie
m∏odocianych w celu praktycznej nauki zawodu;
jeÊli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w prze-
liczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy. 

4. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrud-
nienia lub utworzenie nowych miejsc pracy:

1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia: 

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona, 

b) wskazanie okresu, na jaki pomoc b´dzie udziela-
na,

c) szczegó∏owy opis sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej przedsi´biorcy, z wyjaÊnieniem, dlaczego
mo˝e wystàpiç koniecznoÊç likwidacji miejsc
pracy;

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy: 

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona, 

b) liczba osób, które zostanà zatrudnione w przeli-
czeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy, 

c) czy pomoc ma byç udzielana na tworzenie no-
wych miejsc pracy dla osób niepe∏nospraw-
nych; jeÊli tak, wskazaç liczb´ osób, które majà
byç zatrudnione, 

d) czas, przez jaki nowe miejsca pracy b´dà utrzy-
mane. 

5. Pomoc doraêna: 

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy; 

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczyniç si´ do restruk-
turyzacji przedsi´biorstwa; 

3) sposób, w jaki pomoc ma umo˝liwiç odzyskanie
p∏ynnoÊci finansowej; 

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok
obrachunkowy;

5) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej. 

6. Pomoc na restrukturyzacj´:  

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy; 

2) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; je-
Êli tak, wskazaç okres, w którym pomoc by∏a udzie-
lana, jej wielkoÊç oraz formy; 

3) okreÊlenie na podstawie planu restrukturyzacyjne-
go: 

a) czy pomoc na restrukturyzacj´ jest oparta na
programie restrukturyzacji sektora, do którego
nale˝y przedsi´biorca; jeÊli tak, podaç nazw´
programu, 

b) czy plan restrukturyzacyjny przedsi´biorstwa
jest oparty na programie restrukturyzacji sekto-
ra; jeÊli tak, podaç nazw´ programu, 

c) czy wyst´pujà nadmierne zdolnoÊci produkcyjne
w sektorze, do którego nale˝y restrukturyzowa-
ne przedsi´biorstwo, i jaka jest ich skala, 

d) czy plan restrukturyzacji przewiduje ogranicze-
nie udzia∏u przedsi´biorcy w rynku lub zmniej-
szenie zdolnoÊci produkcyjnych restrukturyzo-
wanego przedsi´biorstwa; jeÊli tak, to wskazaç,
w jaki sposób nastàpi zmniejszenie zdolnoÊci
produkcyjnych, 

e) kosztów zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´-
biorstwa ze wskazaniem celów, na jakie majà
byç poniesione, 

f) skutków spo∏ecznych zwiàzanych z restruktury-
zacjà przedsi´biorstwa, 

g) harmonogramu dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych,
w tym: restrukturyzacji majàtkowej, finansowej,
organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzgl´dnie-
niem dzia∏aƒ, jakie b´dà podejmowane w ra-
mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami
realizacji poszczególnych etapów restrukturyza-
cji, 

h) wielkoÊci i formy zamierzonej pomocy w realiza-
cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, 

i) czy plan restrukturyzacji jest powiàzany z prywa-
tyzacjà przedsi´biorstwa;

4) czy przedsi´biorca otrzymywa∏ pomoc na restruk-
turyzacj´; je˝eli tak, to kiedy. 

7. Pomoc na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy:

1) opis problemu, dla którego rozwiàzania pomoc ma
byç udzielona, oraz jego znaczenie dla danego ob-
szaru; 

2) podanie stopy bezrobocia w regionie lub po-
ziomu produktu krajowego brutto na jednego
mieszkaƒca; 

3) podanie kosztów, na pokrycie których ma byç prze-
znaczona pomoc. 
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IV. Pomoc dla sektora górnictwa w´gla 

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe: 

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które majà byç
obj´te pomocà, w szczególnoÊci z uwzgl´dnieniem: 

a) rodzaju prac (podstawowe, przemys∏owe, przed-
konkurencyjne), 

b) stopnia zbli˝enia wspieranych prac do bezpo-
Êrednich zastosowaƒ, 

c) szacunku kosztów prac, 

d) spodziewanego wyniku prac, 

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac;

2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà; 

3) w jakim stopniu planowana pomoc wp∏ynie na
zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac (uzasadnienie wielkoÊci pomocy, czasu
jej trwania); 

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzgl´dnia progra-
my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie
w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeÊli tak,
jakie programy sà uwzgl´dniane. 

2. Pomoc na ochron´ Êrodowiska: 

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej:

a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwesty-
cja pozwala na: osiàgni´cie wy˝szego stopnia
ochrony Êrodowiska w przypadku, gdy nie zosta-
∏y ustanowione standardy ochrony Êrodowiska,
lub na osiàgni´cie wy˝szego stopnia ochrony
Êrodowiska w stosunku do obowiàzujàcych
standardów, lub na dostosowanie si´ do no-
wych standardów ochrony Êrodowiska, lub na
dostosowanie si´ do standardów, o których mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie do-
puszczalnoÊci pomocy publicznej przeznaczonej
na ochron´ Êrodowiska,

b) wskazanie, czy przedsi´wzi´cie jest: inwestycjà
energooszcz´dnà, czy dotyczy wytwarzania
energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a, czy dotyczy wytwarzania energii ze
êróde∏ odnawialnych,

c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywa-
cj´,

d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lo-
kalizacji zak∏adu przedsi´biorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie
charakterystyki przedsi´wzi´cia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci:

a) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z zagospodarowaniem odpadów,

b) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z oszcz´dnoÊcià energii,

c) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii ze êróde∏ odnawial-
nych,

d) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu;

4) w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
— wskazanie, czy planowana pomoc b´dzie udzie-
lana na us∏ugi doradcze zwiàzane z ochronà Êrodo-
wiska lub na udzia∏ przedsi´biorcy w targach i wy-
stawach ekologicznych;

5) okreÊlenie rodzajów i wysokoÊci kosztów, stano-
wiàcych podstaw´ dla okreÊlenia intensywnoÊci
pomocy;

6) wskazanie korzyÊci wynikajàcych z udzielenia po-
mocy, w tym korzyÊci dla Êrodowiska oraz korzyÊci
niezwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

3. Pomoc na szkolenia:  

1) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych oraz ogól-
nych:

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona,

b) okreÊlenie liczby pracowników, którzy zostanà
przeszkoleni,

c) wartoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà na szkolenia, z uwzgl´dnieniem podzia-
∏u na: 

— wynagrodzenie osób prowadzàcych szkole-
nie,

— koszty podró˝y osób prowadzàcych szkolenie
i uczestników szkolenia,

— amortyzacj´ maszyn i urzàdzeƒ, w zakresie,
w jakim sà one wykorzystywane na potrzeby
szkolenia,

— koszty us∏ug doradczych zwiàzanych z danym
szkoleniem, 

— pozosta∏e wydatki bie˝àce, w szczególnoÊci
wydatki na materia∏y szkoleniowe,

— koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi
pracodawca w okresie, w którym pracownik
ten uczestniczy w szkoleniu,

d) wskazanie kategorii osób obj´tych szkoleniem,
je˝eli szkolenie dotyczy osób:

— które nie ukoƒczy∏y 25 roku ˝ycia i nie by∏y
wczeÊniej zatrudnione na podstawie umowy
o prac´,

— niepe∏nosprawnych w stopniu umo˝liwiajà-
cym im podj´cie pracy,
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— które podj´∏y prac´ po przerwie w wykonywa-
niu pracy trwajàcej nieprzerwanie co naj-
mniej 3 lata — w terminie 6 miesi´cy od dnia
zatrudnienia takiej osoby,

— które ukoƒczy∏y 45 rok ˝ycia i posiadajà wy-
kszta∏cenie nie wy˝sze ni˝ Êrednie,

— które pozostajà bez pracy co najmniej przez
12 kolejnych miesi´cy — w terminie 6 miesi´-
cy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

2) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych nale˝y do-
konaç opisu szkolenia, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci tematyk´ szkolenia oraz stanowiska pracy,
z jakimi jest ono zwiàzane; 

3) w przypadku szkoleƒ ogólnych nale˝y: 

a) omówiç tematyk´ szkolenia wraz z informacjà,
jakie kwalifikacje majà byç dzi´ki niemu nabyte
przez pracowników, 

b) wskazaç, czy szkolenie obejmie zatrudnianie
m∏odocianych w celu praktycznej nauki zawodu;
jeÊli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w prze-
liczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy. 

4. Pomoc na restrukturyzacj´:  

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy;

2) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; je-
Êli tak, wskazaç okres, w którym pomoc by∏a udzie-
lana, jej wielkoÊç oraz formy; 

3) okreÊlenie na podstawie planu restrukturyzacyjnego: 

a) czy pomoc na restrukturyzacj´ jest oparta na
programie restrukturyzacji sektora, do którego
nale˝y przedsi´biorca; jeÊli tak, podaç nazw´
programu, 

b) czy plan restrukturyzacyjny przedsi´biorstwa
jest oparty na programie restrukturyzacji sekto-
ra; jeÊli tak, podaç nazw´ programu, 

c) czy wyst´pujà nadmierne zdolnoÊci produkcyj-
ne w sektorze, do którego nale˝y restrukturyzo-
wane przedsi´biorstwo, i jaka jest ich skala, 

d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograni-
czenie udzia∏u przedsi´biorcy w rynku lub
zmniejszenie zdolnoÊci produkcyjnych restruk-
turyzowanego przedsi´biorstwa w przypadku
istnienia nadwy˝ki zdolnoÊci produkcyjnych; je-
Êli tak, wskazaç, w jaki sposób nastàpi zmniej-
szenie zdolnoÊci produkcyjnych, 

e) kosztów zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´-
biorstwa, ze wskazaniem celów, jakie majà byç
poniesione, 

f) skutków spo∏ecznych zwiàzanych z restruktury-
zacjà przedsi´biorstwa, 

g) harmonogramu dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych,
w tym: restrukturyzacji majàtkowej, finansowej,
organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzgl´dnie-

niem dzia∏aƒ, jakie b´dà podejmowane w ra-
mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami
realizacji poszczególnych etapów restrukturyza-
cji, 

h) wielkoÊci i formy zamierzonej pomocy w realiza-
cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, 

i) czy plan restrukturyzacji jest powiàzany z prywa-
tyzacjà przedsi´biorstwa; 

4) okreÊlenie kosztów restrukturyzacji niezwiàzanych
z bie˝àcà produkcjà, na pokrycie których pomoc
b´dzie przeznaczona;

5) czy przedsi´biorca otrzymywa∏ pomoc na restruk-
turyzacj´; je˝eli tak, to kiedy. 

5. Pomoc inwestycyjna na zapewnienie do-
st´pu do z∏ó˝ w´gla — nale˝y do∏àczyç:

1) plan ekonomiczno-finansowy dzia∏alnoÊci, którego
realizacja zapewni zdolnoÊç do konkurowania na
rynku;

2) szczegó∏owy opis realizowanej inwestycji z okreÊle-
niem jej ca∏kowitego kosztu.

V. Pomoc dla sektora budownictwa okr´towego 

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe: 

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które majà byç
obj´te pomocà, w szczególnoÊci z uwzgl´dnie-
niem: 

a) rodzaju prac (podstawowe, przemys∏owe, przed-
konkurencyjne), 

b) stopnia zbli˝enia wspieranych prac do bezpo-
Êrednich zastosowaƒ, 

c) szacunku kosztów prac, 

d) spodziewanego wyniku prac, 

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac; 

2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà; 

3) w jakim stopniu planowana pomoc wp∏ynie na
zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac (uzasadnienie wielkoÊci pomocy, czasu
jej trwania); 

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzgl´dnia progra-
my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie
w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeÊli tak,
jakie programy sà uwzgl´dniane. 

2. Pomoc na ochron´ Êrodowiska: 

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej:

a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwesty-
cja pozwala na: osiàgni´cie wy˝szego stopnia
ochrony Êrodowiska w przypadku, gdy nie zosta-
∏y ustanowione standardy ochrony Êrodowiska,
lub na osiàgni´cie wy˝szego stopnia ochrony
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Êrodowiska w stosunku do obowiàzujàcych
standardów, lub na dostosowanie si´ do no-
wych standardów ochrony Êrodowiska, lub na
dostosowanie si´ do standardów, o których mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie do-
puszczalnoÊci pomocy publicznej przeznaczonej
na ochron´ Êrodowiska,

b) wskazanie, czy przedsi´wzi´cie jest: inwestycjà
energooszcz´dnà, czy dotyczy wytwarzania
energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a, czy dotyczy wytwarzania energii ze
êróde∏ odnawialnych,

c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywa-
cj´,

d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lo-
kalizacji zak∏adu przedsi´biorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie
charakterystyki przedsi´wzi´cia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci:

a) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z zagospodarowaniem odpadów,

b) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z oszcz´dnoÊcià energii,

c) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii ze êróde∏ odnawial-
nych,

d) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu;

4) w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
— wskazanie, czy planowana pomoc b´dzie udzie-
lana na us∏ugi doradcze zwiàzane z ochronà Êrodo-
wiska lub na udzia∏ przedsi´biorcy w targach i wy-
stawach ekologicznych;

5) okreÊlenie rodzajów i wysokoÊci kosztów, stano-
wiàcych podstaw´ dla okreÊlenia intensywnoÊci
pomocy;

6) wskazanie korzyÊci wynikajàcych z udzielenia po-
mocy, w tym korzyÊci dla Êrodowiska oraz korzyÊci
niezwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

3. Pomoc na szkolenia:  

1) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych oraz ogól-
nych:

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona,

b) okreÊlenie liczby pracowników, którzy zostanà
przeszkoleni,

c) wartoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà na szkolenia, z uwzgl´dnieniem podzia-
∏u na: 

— wynagrodzenie osób prowadzàcych szkole-
nie,

— koszty podró˝y osób prowadzàcych szkolenie
i uczestników szkolenia,

— amortyzacj´ maszyn i urzàdzeƒ, w zakresie,
w jakim sà one wykorzystywane na potrzeby
szkolenia,

— koszty us∏ug doradczych zwiàzanych z danym
szkoleniem, 

— pozosta∏e wydatki bie˝àce, w szczególnoÊci
wydatki na materia∏y szkoleniowe,

— koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi
pracodawca w okresie, w którym pracownik
ten uczestniczy w szkoleniu,

d) wskazanie kategorii osób obj´tych szkoleniem,
je˝eli szkolenie dotyczy osób:

— które nie ukoƒczy∏y 25 roku ˝ycia i nie by∏y
wczeÊniej zatrudnione na podstawie umowy
o prac´,

— niepe∏nosprawnych w stopniu umo˝liwiajà-
cym im podj´cie pracy,

— które podj´∏y prac´ po przerwie w wykonywa-
niu pracy trwajàcej nieprzerwanie co naj-
mniej 3 lata — w terminie 6 miesi´cy od dnia
zatrudnienia takiej osoby,

— które ukoƒczy∏y 45 rok ˝ycia i posiadajà wy-
kszta∏cenie nie wy˝sze ni˝ Êrednie,

— które pozostajà bez pracy co najmniej przez
12 kolejnych miesi´cy — w terminie 6 miesi´-
cy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

2) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych nale˝y do-
konaç opisu szkolenia, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci tematyk´ szkolenia oraz stanowiska pracy,
z jakimi jest ono zwiàzane; 

3) w przypadku szkoleƒ ogólnych nale˝y: 

a) omówiç tematyk´ szkolenia wraz z informacjà,
jakie kwalifikacje majà byç dzi´ki niemu nabyte
przez pracowników, 

b) wskazaç, czy szkolenie obejmie zatrudnianie
m∏odocianych w celu praktycznej nauki zawodu;
jeÊli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w prze-
liczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy. 

4. Pomoc na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy:

1) charakterystyka wspieranego kontraktu, w szcze-
gólnoÊci:

a) jakiego rodzaju statku kontrakt dotyczy,

b) jakiego rodzaju prace kontrakt obejmuje;

2) informacje, czy o kontrakt ubiega si´ czy ubiega∏a
inna stocznia; jeÊli tak, nale˝y podaç:

a) siedzib´ tej stoczni,
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b) oferowanà przez nià cen´,

c) czy istnieje uzasadnione przypuszczenie prowa-
dzenia polityki naruszajàcej ratyfikowane umo-
wy mi´dzynarodowe w zakresie konkurencji,
których stronà jest Wspólnota Europejska, przez
paƒstwo, na terenie którego ma siedzib´ konku-
rujàca stocznia;

3) jaka jest rzeczywiÊcie uzyskana, w wyniku kontrak-
tu, cena. 

5. Pomoc doraêna: 

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy; 

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczyniç si´ do restruk-
turyzacji przedsi´biorstwa; 

3) sposób, w jaki pomoc ma umo˝liwiç odzyskanie
p∏ynnoÊci finansowej;

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok
obrachunkowy;

5) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej. 

6. Pomoc na restrukturyzacj´:  

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy; 

2) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; je-
Êli tak, wskazaç okres, w którym pomoc by∏a udzie-
lana, wielkoÊç oraz formy; 

3) okreÊlenie na podstawie planu restrukturyzacyjnego: 

a) czy pomoc na restrukturyzacj´ jest oparta na
programie restrukturyzacji sektora, do którego
nale˝y przedsi´biorca; jeÊli tak, podaç nazw´
programu, 

b) czy plan restrukturyzacyjny przedsi´biorstwa
jest oparty na programie restrukturyzacji sekto-
ra; jeÊli tak, podaç nazw´ programu, 

c) czy wyst´pujà nadmierne zdolnoÊci produkcyjne
w sektorze, do którego nale˝y restrukturyzowa-
ne przedsi´biorstwo, i jaka jest ich skala, 

d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograni-
czenie udzia∏u przedsi´biorcy w rynku lub
zmniejszenie zdolnoÊci produkcyjnych restruk-
turyzowanego przedsi´biorstwa w przypadku
istnienia nadwy˝ki zdolnoÊci produkcyjnych; je-
Êli tak, wskazaç, w jaki sposób nastàpi zmniej-
szenie zdolnoÊci produkcyjnych, 

e) kosztów zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´-
biorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie majà
byç poniesione, 

f) skutków spo∏ecznych zwiàzanych z restruktury-
zacjà przedsi´biorstwa, 

g) harmonogramu dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych,
w tym: restrukturyzacji majàtkowej, finansowej,

organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzgl´dnie-
niem dzia∏aƒ, jakie b´dà podejmowane w ra-
mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami
realizacji poszczególnych etapów restrukturyza-
cji, 

h) wielkoÊci i formy zamierzonej pomocy w realiza-
cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, 

i) czy plan restrukturyzacyjny jest powiàzany z pry-
watyzacjà przedsi´biorstwa; 

4) czy w wyniku restrukturyzacji nastàpi nieodwracal-
ne zmniejszenie zdolnoÊci produkcyjnych, z okre-
Êleniem:

a) poziomu zdolnoÊci w ciàgu ostatnich pi´ciu lat,

b) poziomu zdolnoÊci po zakoƒczeniu restruktury-
zacji;

5) czy przedsi´biorca otrzymywa∏ pomoc na restruk-
turyzacj´; je˝eli tak, to kiedy. 

7. Pomoc na ca∏kowite lub cz´Êciowe za-
przestanie przez przedsi´biorc´ prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej:  

1) pomoc na ca∏kowite lub cz´Êciowe zaprzestanie
dzia∏alnoÊci — nale˝y do∏àczyç:

a) szczegó∏owà charakterystyk´ kosztów, na pokry-
cie których ma byç przeznaczona pomoc,

b) informacje wskazujàce, i˝ przez okres co najmniej
10 lat w przedsi´biorstwie lub jego zamkni´tej
cz´Êci nie b´dzie podejmowana dzia∏alnoÊç w ra-
mach sektora budownictwa okr´towego;

2) pomoc na ca∏kowite zaprzestanie dzia∏alnoÊci —
nale˝y podaç:

a) okreÊlenie zdyskontowanej wartoÊci przewidy-
wanych kosztów sta∏ych przedsi´biorcy w okre-
sie trzech lat, pomniejszonej o korzyÊci uzyska-
ne z tytu∏u likwidacji dzia∏alnoÊci w ramach sek-
tora budownictwa okr´towego,

b) informacje wskazujàce, i˝ przez okres co naj-
mniej 10 lat w przedsi´biorstwie nie b´dzie po-
dejmowana dzia∏alnoÊç w ramach sektora bu-
downictwa okr´towego, 

c) okreÊlenie wartoÊci ksi´gowej netto likwidowa-
nych urzàdzeƒ,

d) w przypadku gdy pomoc jest przeznaczona na
dokoƒczenie rozpocz´tych prac:

— opis stanu zaawansowania wykonanych prac,

— koszt pozosta∏ych do wykonania prac.

8. Pomoc na inwestycje przeznaczona na
innowacje:  

1) opis wprowadzanych na skal´ przemys∏owà no-
wych wyrobów i procesów produkcyjnych; 

2) ∏àczne koszty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià konstrukcyj-
nà i inwestycjami, poniesione bezpoÊrednio i wy-
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∏àcznie na finansowanie innowacyjnej cz´Êci pro-
jektu.

9. Pomoc na inwestycje przeznaczona na
modernizacj´ lub racjonalizacj´:  

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra-
wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery-
torialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim
pomoc ma byç udzielona; 

2) czy pomoc zwi´ksza wydajnoÊç istniejàcych urzà-
dzeƒ; 

3) czy pomoc jest zwiàzana z restrukturyzacjà finanso-
wà przedsi´biorcy; 

4) okreÊlenie kosztów modernizacji lub racjonalizacji.

VI. Pomoc dla sektora ˝eglugi morskiej 

1. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe: 

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które majà byç
obj´te pomocà, w szczególnoÊci z uwzgl´dnie-
niem: 

a) rodzaju prac (podstawowe, przemys∏owe,
przedkonkurencyjne), 

b) stopnia zbli˝enia wspieranych prac do bezpo-
Êrednich zastosowaƒ, 

c) szacunku kosztów prac, 

d) spodziewanego wyniku prac, 

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac; 

2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà; 

3) w jakim stopniu planowana pomoc wp∏ynie na
zmniejszenie ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac (uzasadnienie wielkoÊci pomocy, czasu
jej trwania);

4) czy projekt udzielenia pomocy uwzgl´dnia progra-
my ustanawiane przez Wspólnoty Europejskie
w zakresie prac badawczo-rozwojowych; jeÊli tak,
jakie programy sà uwzgl´dniane. 

2. Pomoc na ochron´ Êrodowiska morskiego: 

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej:

a) wskazanie, wraz z uzasadnieniem, czy inwesty-
cja pozwala na: osiàgni´cie wy˝szego stopnia
ochrony Êrodowiska w przypadku, gdy nie zosta-
∏y ustanowione standardy ochrony Êrodowiska,
lub na osiàgni´cie wy˝szego stopnia ochrony
Êrodowiska w stosunku do obowiàzujàcych
standardów, lub na dostosowanie si´ do no-
wych standardów ochrony Êrodowiska, lub na
dostosowanie si´ do standardów, o których mo-
wa w § 4 ust. 1 pkt 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie do-

puszczalnoÊci pomocy publicznej przeznaczonej
na ochron´ Êrodowiska,

b) wskazanie, czy przedsi´wzi´cie jest: inwestycjà
energooszcz´dnà, czy dotyczy wytwarzania
energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a, czy dotyczy wytwarzania energii ze
êróde∏ odnawialnych,

c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywa-
cj´,

d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lo-
kalizacji zak∏adu przedsi´biorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie
charakterystyki przedsi´wzi´cia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci:

a) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z zagospodarowaniem odpadów,

b) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z oszcz´dnoÊcià energii,

c) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii ze êróde∏ odnawial-
nych,

d) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu;

4) w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
—  wskazanie, czy planowana pomoc b´dzie udzie-
lana na us∏ugi doradcze zwiàzane z ochronà Êrodo-
wiska lub na udzia∏ przedsi´biorcy w targach i wy-
stawach ekologicznych;

5) okreÊlenie rodzajów i wysokoÊci kosztów, stano-
wiàcych podstaw´ dla okreÊlenia intensywnoÊci
pomocy;

6) wskazanie korzyÊci wynikajàcych z udzielenia po-
mocy, w tym korzyÊci dla Êrodowiska oraz korzyÊci
niezwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

3. Pomoc na restrukturyzacj´:  

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy;

2) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; je-
Êli tak, wskazaç okres, w którym pomoc by∏a udzie-
lana, jej wielkoÊç oraz formy;

3) okreÊlenie na podstawie planu restrukturyzacyjne-
go:

a) czy pomoc na restrukturyzacj´ jest oparta na
programie restrukturyzacji sektora, do którego
nale˝y przedsi´biorca; jeÊli tak, podaç nazw´
programu, 

b) czy plan restrukturyzacyjny przedsi´biorstwa
jest oparty na programie restrukturyzacji sekto-
ra; jeÊli tak, podaç nazw´ programu, 
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c) czy wyst´pujà nadmierne zdolnoÊci przewozowe
w sektorze, do którego nale˝y restrukturyzowa-
ne przedsi´biorstwo, i jaka jest ich skala, 

d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograni-
czenie udzia∏u przedsi´biorcy w rynku lub
zmniejszenie zdolnoÊci przewozowych restruk-
turyzowanego przedsi´biorstwa w przypadku
istnienia nadwy˝ki zdolnoÊci przewozowych; je-
Êli tak, wskazaç, w jaki sposób nastàpi zmniej-
szenie zdolnoÊci przewozowych, 

e) kosztów zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´-
biorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie majà
byç poniesione, 

f) skutków spo∏ecznych zwiàzanych z restruktury-
zacjà przedsi´biorstwa, 

g) harmonogramu dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych,
w tym: restrukturyzacji majàtkowej, finansowej,
organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzgl´dnie-
niem dzia∏aƒ, jakie b´dà podejmowane w ra-
mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami
realizacji poszczególnych etapów restrukturyza-
cji, 

h) wielkoÊci i formy zamierzonej pomocy w realiza-
cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, 

i) czy plan restrukturyzacyjny jest powiàzany z pry-
watyzacjà przedsi´biorstwa, 

j) czy przedsi´biorca otrzymywa∏ pomoc na re-
strukturyzacj´; je˝eli tak, to kiedy. 

4. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrud-
nienia:

1) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzàdze-
nia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w spra-
wie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Tery-
torialnych do Celów Statystycznych (NTS), w jakim
pomoc ma byç udzielona; 

2) wskazanie okresu, na jaki pomoc b´dzie udzielana;

3) szczegó∏owy opis sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej przedsi´biorcy, z wyjaÊnieniem, dlaczego mo-
˝e wystàpiç koniecznoÊç likwidacji miejsc pracy.

5. Pomoc na szkolenia specjal istyczne: 

1) podanie informacji dotyczàcych:

a) podregionu, w rozumieniu rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Teryto-
rialnych do Celów Statystycznych (NTS), w ja-
kim pomoc ma byç udzielona,

b) liczby pracowników, którzy zostanà przeszkoleni,

c) wartoÊci kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà na szkolenia, z uwzgl´dnieniem podzia-
∏u na: 

— wynagrodzenie osób prowadzàcych szkole-
nie,

— koszty podró˝y osób prowadzàcych szkolenie
i uczestników szkolenia,

— amortyzacj´ maszyn i urzàdzeƒ, w zakresie,
w jakim sà one wykorzystywane na potrzeby
szkolenia,

— koszty us∏ug doradczych zwiàzanych z danym
szkoleniem, 

— pozosta∏e wydatki bie˝àce, w szczególnoÊci
wydatki na materia∏y szkoleniowe,

— koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi
pracodawca w okresie, w którym pracownik
ten uczestniczy w szkoleniu,

d) kategorii osób obj´tych szkoleniem, je˝eli szko-
lenie dotyczy osób:

— które nie ukoƒczy∏y 25 roku ˝ycia i nie by∏y
wczeÊniej zatrudnione na podstawie umowy
o prac´,

— niepe∏nosprawnych w stopniu umo˝liwiajà-
cym im podj´cie pracy,

— które podj´∏y prac´ po przerwie w wykonywa-
niu pracy trwajàcej nieprzerwanie co naj-
mniej 3 lata — w terminie 6 miesi´cy od dnia
zatrudnienia takiej osoby,

— które ukoƒczy∏y 45 rok ˝ycia i posiadajà wy-
kszta∏cenie nie wy˝sze ni˝ Êrednie,

— które pozostajà bez pracy co najmniej przez
12 kolejnych miesi´cy — w terminie 6 miesi´-
cy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

2) dokonanie opisu szkolenia, uwzgl´dniajàcego
w szczególnoÊci tematyk´ szkolenia oraz stanowi-
ska pracy, z jakimi jest ono zwiàzane. 

6. Pomoc na inwestycje:  

1) czy pomoc jest udzielana na: 

a) zakup nowych statków morskich, 

b) zakup u˝ywanych statków morskich, 

c) przebudow´, odbudow´ lub modernizacj´ stat-
ków morskich, 

d) zakup i wyposa˝enie statków morskich w urzà-
dzenia i aparatur´ s∏u˝àcà do poprawy bezpie-
czeƒstwa morskiego;

2) wielkoÊç finansowego udzia∏u przedsi´biorcy
w ogólnych kosztach inwestycji okreÊlonej w pkt 1
lit. a—d;

3) w przypadku pomocy przeznaczonej na dostosowa-
nie do zmienionych potrzeb przewozowych lub wy-
mogów konwencji mi´dzynarodowych podaç:

a) wskazanie konwencji mi´dzynarodowej,

b) opis sytuacji na rynku przewozów, która uza-
sadnia udzielenie pomocy;

4) w przypadku pomocy przeznaczonej na popraw´
bezpieczeƒstwa morskiego podaç:

a) czy projektowana pomoc dotyczy inwestycji
zwiàzanej z podniesieniem bezpieczeƒstwa mor-
skiego w celu dostosowania do nowych wyma-
gaƒ prawnych w tym zakresie; jeÊli tak, podaç te
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wymagania (akt normatywny, w którym te wy-
magania sà zawarte), 

b) czy projektowana pomoc dotyczy inwestycji
zwiàzanej z podniesieniem bezpieczeƒstwa

morskiego ponad obowiàzujàce wymagania
prawne; jeÊli tak, podaç te wymagania (akt nor-
matywny, w którym te wymagania sà zawarte); 

5) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà.
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Za∏àcznik nr 3

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDK¸ADANE ORGANOWI NADZORUJÑCEMU W PRZYPADKU
ZAMIERZONEJ POMOCY HORYZONTALNEJ 

W przypadku pomocy horyzontalnej, o której mo-
wa w art. 14 ustawy, podaje si´ informacje okreÊlone
w poz. 1—6 dla poszczególnych tytu∏ów pomocy: 

1. Pomoc doraêna: 

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy;

2) sposób, w jaki pomoc ma przyczyniç si´ do restruk-
turyzacji przedsi´biorstwa; 

3) sposób, w jaki pomoc b´dzie umo˝liwia∏a odzyska-
nie p∏ynnoÊci finansowej; 

4) bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok
obrachunkowy; 

5) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej. 

2. Pomoc na restrukturyzacj´:  

1) opis okolicznoÊci b´dàcych przyczynà trudnej sytu-
acji przedsi´biorcy;

2) informacja, czy przedsi´biorca korzysta∏ z pomocy
doraênej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy; je-
Êli tak, wskazaç okres, w którym pomoc by∏a udzie-
lana, jej wielkoÊç oraz formy; 

3) okreÊlenie na podstawie planu restrukturyzacji:

a) czy pomoc na restrukturyzacj´ jest oparta na
programie restrukturyzacji sektora, do którego
nale˝y przedsi´biorca; jeÊli tak, podaç nazw´
programu, 

b) czy plan restrukturyzacyjny przedsi´biorstwa
jest oparty na programie restrukturyzacji sekto-
ra; jeÊli tak, podaç nazw´ programu, 

c) czy wyst´pujà nadmierne zdolnoÊci produkcyjne
w sektorze, do którego nale˝y restrukturyzowa-
ne przedsi´biorstwo, i jaka jest ich skala, 

d) czy plan restrukturyzacyjny przewiduje ograni-
czenie udzia∏u przedsi´biorcy w rynku lub
zmniejszenie zdolnoÊci produkcyjnych restruk-
turyzowanego przedsi´biorstwa w przypadku
istnienia nadwy˝ki zdolnoÊci produkcyjnych; je-
Êli tak, wskazaç, w jaki sposób nastàpi zmniej-
szenie zdolnoÊci produkcyjnych, 

e) kosztów zwiàzanych z restrukturyzacjà przedsi´-
biorstwa, ze wskazaniem celów, na jakie majà
byç poniesione, 

f) skutków spo∏ecznych zwiàzanych z restruktury-
zacjà przedsi´biorstwa, 

g) harmonogramu dzia∏aƒ restrukturyzacyjnych,
w tym: restrukturyzacji majàtkowej, finansowej,
organizacyjnej oraz zatrudnienia, z uwzgl´dnie-
niem dzia∏aƒ, jakie b´dà podejmowane w ra-
mach planu restrukturyzacji, wraz z terminami
realizacji poszczególnych etapów restrukturyza-
cji, 

h) wielkoÊci i formy zamierzonej pomocy w realiza-
cji poszczególnych etapów restrukturyzacji, 

i) czy plan restrukturyzacyjny jest powiàzany z pry-
watyzacjà przedsi´biorstwa; 

4) czy przedsi´biorca otrzymywa∏ pomoc na restruk-
turyzacj´; je˝eli tak, to kiedy;

5) opis okolicznoÊci uzasadniajàcych ponowne udzie-
lenie pomocy na restrukturyzacj´.

3. Pomoc na prace badawczo-rozwojowe: 

1) opis prac badawczo-rozwojowych, które majà byç
obj´te pomocà, w szczególnoÊci z uwzgl´dnie-
niem: 

a) rodzaju prac (podstawowe, przemys∏owe, przed-
konkurencyjne), 

b) stopnia zbli˝enia wspieranych prac do bezpo-
Êrednich zastosowaƒ, 

c) szacunku kosztów prac, 

d) spodziewanego wyniku prac, 

e) oszacowania ryzyka niepowodzenia prowadzo-
nych prac;

2) koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà; 

3) w jakim stopniu planowana pomoc wp∏ynie na
zmniejszenie ryzyka niepowodzenia  prowadzo-
nych prac (uzasadnienie wielkoÊci pomocy, czasu
jej trwania); 

4) w jaki sposób projekt udzielenia pomocy uwzgl´d-
nia programy ustanawiane przez Wspólnoty Euro-
pejskie w zakresie prac badawczo-rozwojowych;
jeÊli tak, jakie programy sà uwzgl´dniane. 

4. Pomoc na utrzymanie poziomu zatrud-
nienia lub utworzenie nowych miejsc pracy:



1) pomoc na utrzymanie poziomu zatrudnienia: 

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12,
poz. 101 oraz z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177,
poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594), w jakim pomoc ma
byç udzielona, 

b) wskazanie okresu, na jaki pomoc b´dzie udzie-
lana,

c) szczegó∏owy opis sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej przedsi´biorcy, z wyjaÊnieniem, dlaczego
mo˝e wystàpiç koniecznoÊç likwidacji miejsc
pracy;

2) pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy: 

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona, 

b) wskazanie liczby osób, które zostanà zatrudnio-
ne w przeliczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy, 

c) wskazanie, czy pomoc ma byç udzielana na two-
rzenie nowych miejsc pracy dla osób niepe∏no-
sprawnych; jeÊli tak, wskazaç liczb´ osób, które
majà byç zatrudnione, 

d) okreÊlenie czasu, przez jaki nowe miejsca pracy
b´dà utrzymane. 

5. Pomoc na rozwój ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorców:

1) czy pomoc zosta∏a przeznaczona na finansowanie:

a) us∏ug doradczych; jeÊli tak, nale˝y podaç ich
opis,

b) cz´Êci kosztów uzyskania certyfikatu, w tym z za-
kresu systemu zarzàdzania jakoÊcià, Êrodowi-
skiem lub bezpieczeƒstwem pracy;

2) czy w inny sposób wspiera ma∏ych lub Êrednich
przedsi´biorców; jeÊli tak, nale˝y podaç ich szcze-
gó∏owy opis.

6. Pomoc na ochron´ Êrodowiska: 

1) w przypadku pomocy inwestycyjnej:

a) wskazanie wraz z uzasadnieniem, czy inwestycja
pozwala na: osiàgni´cie wy˝szego stopnia ochro-
ny Êrodowiska w przypadku, gdy nie zosta∏y usta-
nowione standardy ochrony Êrodowiska, lub na
osiàgni´cie wy˝szego stopnia ochrony Êrodowi-
ska w stosunku do obowiàzujàcych standardów,
lub na dostosowanie si´ do nowych standardów
ochrony Êrodowiska, lub na dostosowanie si´ do
standardów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia
2002 r. w sprawie dopuszczalnoÊci pomocy pu-
blicznej przeznaczonej na ochron´ Êrodowiska,

b) wskazanie, czy przedsi´wzi´cie jest: inwestycjà
energooszcz´dnà, czy dotyczy wytwarzania

energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarza-
niem ciep∏a, czy dotyczy wytwarzania energii ze
êróde∏ odnawialnych,

c) wskazanie, czy inwestycja ma na celu rekultywa-
cj´,

d) wskazanie, czy inwestycja wynika ze zmiany lo-
kalizacji zak∏adu przedsi´biorcy;

2) w przypadku pomocy inwestycyjnej — dokonanie
charakterystyki przedsi´wzi´cia;

3) w przypadku pomocy na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci:

a) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z zagospodarowaniem odpadów,

b) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z oszcz´dnoÊcià energii,

c) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii ze êróde∏ odnawial-
nych,

d) wskazanie, czy pomoc udzielana b´dzie w zwiàz-
ku z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu;

4) w przypadku ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
—  wskazanie, czy planowana pomoc b´dzie udzie-
lana na us∏ugi doradcze zwiàzane z ochronà Êrodo-
wiska lub na udzia∏ przedsi´biorcy w targach i wy-
stawach ekologicznych;

5) okreÊlenie rodzajów i wysokoÊci kosztów, stano-
wiàcych podstaw´ dla okreÊlenia intensywnoÊci
pomocy;

6) wskazanie korzyÊci wynikajàcych z udzielenia po-
mocy, w tym korzyÊci dla Êrodowiska oraz korzyÊci
niezwiàzanych z ochronà Êrodowiska.

7. Pomoc na szkolenia:  

1) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych oraz ogól-
nych:

a) wskazanie podregionu, w rozumieniu rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jedno-
stek Terytorialnych do Celów Statystycznych
(NTS), w jakim pomoc ma byç udzielona,

b) okreÊlenie liczby pracowników, którzy zostanà
przeszkoleni,

c) wartoÊç kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà na szkolenia, z uwzgl´dnieniem podzia-
∏u na: 

— wynagrodzenie osób prowadzàcych szkole-
nie,

— koszty podró˝y osób prowadzàcych szkolenie
i uczestników szkolenia,

— amortyzacj´ maszyn i urzàdzeƒ, w zakresie,
w jakim sà one wykorzystywane na potrzeby
szkolenia,

— koszty us∏ug doradczych zwiàzanych z danym
szkoleniem, 
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— pozosta∏e wydatki bie˝àce, w szczególnoÊci
wydatki na materia∏y szkoleniowe,

— koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi
pracodawca w okresie, w którym pracownik
ten uczestniczy w szkoleniu,

d) wskazanie kategorii osób obj´tych szkoleniem,
je˝eli szkolenie dotyczy osób:

— które nie ukoƒczy∏y 25 roku ˝ycia i nie by∏y
wczeÊniej zatrudnione na podstawie umowy
o prac´,

— niepe∏nosprawnych w stopniu umo˝liwiajà-
cym im podj´cie pracy,

— które podj´∏y prac´ po przerwie w wykonywa-
niu pracy trwajàcej nieprzerwanie co naj-
mniej 3 lata — w terminie 6 miesi´cy od dnia
zatrudnienia takiej osoby,

— które ukoƒczy∏y 45 rok ˝ycia i posiadajà wy-
kszta∏cenie nie wy˝sze ni˝ Êrednie,

— które pozostajà bez pracy co najmniej przez
12 kolejnych miesi´cy — w terminie 6 miesi´-
cy od dnia zatrudnienia takiej osoby;

2) w przypadku szkoleƒ specjalistycznych nale˝y do-
konaç opisu szkolenia, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci tematyk´ szkolenia oraz stanowiska pracy,
z jakimi jest ono zwiàzane; 

3) w przypadku szkoleƒ ogólnych nale˝y: 

a) omówiç tematyk´ szkolenia wraz z informacjà,
jakie kwalifikacje majà byç dzi´ki niemu nabyte
przez pracowników, 

b) wskazaç, czy szkolenie obejmie zatrudnianie
m∏odocianych w celu praktycznej nauki zawodu;
jeÊli tak, ile osób zostanie zatrudnionych w prze-
liczeniu na pe∏ny wymiar czasu pracy.
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Za∏àcznik nr 4

DODATKOWE INFORMACJE PRZEDK¸ADANE ORGANOWI NADZORUJÑCEMU W PRZYPADKU INNEJ
ZAMIERZONEJ POMOCY 

W przypadku pomocy, o której mowa w art. 9 usta-
wy, podaje si´ informacje okreÊlone w poz. 1—6.

1. Pomoc udzielana w celu l ikwidacji  po-
wa˝nych zak∏óceƒ w gospodarce o charakte-
rze ponadsektorowym: 

1) charakterystyka zak∏óceƒ w gospodarce, na których
likwidacj´ jest przeznaczona pomoc; 

2) opis zak∏óceƒ oraz ich skutków dla gospodarki. 

2. Pomoc przeznaczona na wsparcie krajo-
wych przedsi´biorców dzia∏ajàcych w ramach
przedsi´wzi´cia gospodarczego podejmowa-
nego w interesie europejskim: 

1) opis przedsi´wzi´cia gospodarczego;

2) znaczenie przedsi´wzi´cia dla interesu ogólnoeuro-
pejskiego; 

3) wskazanie podmiotów zaanga˝owanych w realiza-
cj´ przedsi´wzi´cia. 

3. Pomoc na promowanie kultury,  nauki
i oÊwiaty oraz ochrony dziedzictwa kulturo-
wego: 

1) rodzaje dzia∏aƒ promocyjnych; 

2) rodzaje dzia∏aƒ majàcych na celu ochron´ dziedzic-
twa kulturowego. 

4. Pomoc stanowiàca rekompensat´ dla
przedsi´biorców z tytu∏u ich udzia∏u w reali-
zacj i  zadaƒ publicznych: 

1) pomoc na wyrównanie strat wynikajàcych ze stoso-
wania prawnie ustalonego poziomu cen lub op∏at
za towary lub us∏ugi: 

a) podstawa prawna ustalania poziomu cen lub
op∏at za towary i us∏ugi, 

b) szczegó∏owy opis metody obliczania wielkoÊci
strat;

2) pomoc na wyrównanie podwy˝szonych kosztów
ponoszonych przez przedsi´biorc´, zwiàzanych
z rehabilitacjà i zatrudnianiem osób niepe∏no-
sprawnych: 

a) wysokoÊç podwy˝szonych kosztów, 

b) szczegó∏owy opis metody obliczania podwy˝-
szonych kosztów. 

5. Pomoc na pokrycie kosztów bie˝àcej
dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy:

1) przedstawiç opis problemu, dla którego rozwiàza-
nia pomoc ma byç udzielona, oraz jego znaczenie
dla danego obszaru; 

2) podaç stop´ bezrobocia na terenie danego obszaru
oraz poziom produktu krajowego brutto na jedne-
go mieszkaƒca; 

3) podaç koszty, na pokrycie których ma byç przezna-
czona pomoc;

4) wykazaç, i˝ pomoc b´dzie ograniczona w czasie,

5) wykazaç, i˝ przedsi´biorca nie jest w stanie pokryç
kosztów, o których mowa w pkt 3. 

6. Pomoc wspierajàca rozwój eksportu —
wysokoÊç kosztów poniesionych przez przedsi´biorc´
z tytu∏u udzia∏u w targach, badaniach studialnych lub
us∏ug doradczych niezb´dnych dla wypromowania no-
wego produktu lub istniejàcego produktu na nowych
rynkach.


