Załącznik nr 4
do Regulamin udostępniania powierzchni Inkubatora
w „Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie”
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
przez małych lub średnich przedsiębiorców sektora kreatywnego

Procedura oraz zasady udzielania pomocy de minimis
w „Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie”

1.

Udostępnienie powierzchni w Centrum Kreatywności Targowa podmiotom prowadzącym działalność
gospodarczą, bez względu na ich formę organizacyjno – prawną oraz sposób ich finansowania, na
warunkach korzystniejszych niż rynkowe, stanowi pomoc de minimis i odbywa się na warunkach
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020
(Dz.U. z 2015 r., poz.488) i rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) i ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn.zm.) oraz
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

2.

Podmiotem udzielającym pomocy de minimis jest Krajowa Izba Gospodarcza w wyniku zawartej w
dniu 29 listopada 2019 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Krajową Izbą Gospodarczą
umowy o Partnerstwie Publiczno- Prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wybór
operatora Centrum Kreatywności Targowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

3.

O udostępnienie powierzchni nie mogą się ubiegać podmioty, które nie mogą uzyskać pomocy de
minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE)
nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013) oraz
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z
2015 r., poz.488)

4.

Podmiot ubiegający się o udostępnienie powierzchni w Centrum Kreatywności Targowa (podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis) na warunkach określonych w pkt 1, jest zobowiązany do
przedstawienia, wraz z wnioskiem:
1)

2)

3)

wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o
pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie;
informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i
przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de
minimis.
informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
przekazuje na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
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którego wzór określa załącznik2 do rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art.
37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3)). Podmiot udzielający pomocy de
minimis zastrzega sobie możliwość każdorazowej zmiany załącznika oraz zasad udzielania tej
pomocy, w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub w przypadku
konieczności dostosowania się do wytycznych organów nadzorujących udzielanie pomocy de
minimis, w tym w trakcie ogłoszonego naboru, poprzez ogłoszenie tych zmian na stronie
Centrum Kreatywności Targowa.
5. Dniem udzielenia pomocy de minimis jest dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis zawarł umowę o udostępnienie powierzchni Centrum (nabył prawo do otrzymania tej
pomocy). Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub
informacji, o których mowa w ust. 3, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.
6. Wartość pomocy de minimis jest obliczana, jako różnica pomiędzy wolnorynkowymi stawkami opłat
za udostępnienie pomieszczenia, a preferencyjnymi stawkami, po jakich pomieszczenie to zostanie
udostępnione. Wolnorynkowe stawki opłat za udostępnienie pomieszczeń będą ustalane nie
rzadziej niż raz na dwa lata przez rzeczoznawcę majątkowego. Stawki opłat korzystniejszych niż
wolnorynkowe, po jakich udostępniana jest przestrzeń określone są w zarządzeniu nr 3/2020
Krajowej Izby Gospodarczej.
7. Podmiotowi otrzymującemu pomoc de minimis wydawane jest zaświadczenie stwierdzające, że
udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis. Treść, termin, sposób wydawania oraz wzór
zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis określa
rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
8. W przypadku, gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy
wskazana w wydanym zaświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje się
nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności
poprzedniego zaświadczenia.
9. Wzór informacji, którą podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przekazuje na formularzu
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, Załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej4. Rozporządzenie to jest dostępne na
Załącznik nr 1 „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r. poz. 1543)
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz
z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.
4 Załącznik nr 1 „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014r. poz. 1543)
3)
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stronie www.rcl.gov.pl, jednocześnie tekst tego rozporządzenia zostanie udostępniony na stronie
internetowej Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
10. W zakresie nieuregulowanym w przedmiotowym dokumencie lub w przypadku zmiany stanu
prawnego opisanego powyżej, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązujące.

