INFORMACJA NA TEMAT POMOCY PUBLICZNEJ W PROGRAMACH MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Od dnia 1 października 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z
zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury
(DZ. U. z 2017r., poz. 1808). Do nowego rozporządzenia wprowadzono szereg regulacji
określających zgodność Programów Ministra KiDN, dla których rozporządzenie stanowi podstawę
prawną, z przepisami UE dotyczącymi pomocy publicznej. W konsekwencji przeprowadzono
gruntowną modyfikację procedur w ramach Programów Ministra KiDN w zakresie ich zgodności z
przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i
rozporządzeniem Komisji (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 pomoc publiczna
udzielana jest przedsiębiorstwom. Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu
na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny
rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub
stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.
Określenie, czy dany wnioskodawca występuje o dofinansowanie jako przedsiębiorstwo nie zależy
od formy prawnej wnioskodawcy, ale od cech zadania będącego przedmiotem wniosku. Nie można
więc wykluczyć, iż w przypadku wnioskodawcy składającego 2 wnioski do jednego programu w
przypadku jednego z zadań wnioskodawca będzie występował jako przedsiębiorstwo, a w
przypadku drugiego – nie. Tą samą ewentualność należy brać pod uwagę w przypadku składania
wielu wniosków do różnych programów.
Wnioskodawca, na etapie złożenia wniosku rozpatrywanego w konkursie wypełnia obligatoryjnie
zintegrowany z wnioskiem załącznik pn. Informacja dotycząca pomocy publicznej.
UWAGA! Treść wypełnionego załącznika pn. Informacja dotycząca pomocy publicznej może być
kontrolowana przez instytucję zarządzającą na każdym etapie realizacji wniosku pod kątem
wiarygodności i prawdziwości przedstawionych informacji. Przedstawienie przez wnioskodawcę
niesprawdzonych lub nieprawdziwych informacji może skutkować odrzuceniem wniosku lub
anulowaniem przyznanego dofinasowania. Ze względu na odmienne zakresy merytoryczne
poszczególnych Programów MKiDN liczba treść pytań zawartych w załączniku mogą być inne dla
poszczególnych programów lub nawet dla rodzajów zadań.
W zależności od odpowiedzi wnioskodawcy na pytania zawarte w załączniku pn. Informacja
dotycząca pomocy publicznej określony zostanie tryb ewentualnego udzielenia dofinasowania:
a) dofinasowanie nie jest pomocą publiczną, gdyż zadanie posiada cechy które pozwalają
stwierdzić, że wnioskodawca nie realizuje zadania jako przedsiębiorstwo;
b) dofinasowanie jest pomocą publiczną, gdyż zadanie posiada cechy które pozwalają
stwierdzić, że wnioskodawca realizuje zadanie jako przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie, które nie jest pomocą publiczną

Po stwierdzeniu, że ewentualne dofinasowanie nie jest pomocą publiczną, może być ono przyznane i
udzielone na zasadach określonych w regulaminie programu, w zakresie i limitach finansowych
określonych w regulaminie danego programu.

W przypadku przyznania dofinansowania niebędącego pomocą publiczną beneficjent na etapie
aktualizacji wniosku jest zobligowany do ponownego wypełnienia załącznika pn. Informacja
dotycząca pomocy publicznej w celu potwierdzenia, czy w związku ze zmianami w zakresie zadania
wprowadzonymi na etapie aktualizacji nie zachodzą okoliczności uzasadniające zakwalifikowanie
dofinasowania jako pomocy publicznej.
Dofinansowanie, które jest pomocą publiczną
W przypadku stwierdzenia, że ewentualne dofinansowanie będzie przyznane i udzielone jako pomoc
publiczna, całość pomocy publicznej udzielonej na realizację zadania w programie nie może
przekroczyć progów kwotowych i procentowych dofinansowania wskazanych w art. 53 ust. 8 i 9
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu albo w art. 3 ust.
2 rozporządzenia Komisji (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 (szczegółowe
progi kwotowe i procentowe dofinansowania wskazane są w załączniku pn. Pomoc publiczna
stanowiącego część regulaminu każdego programu).
Do pomocy publicznej wlicza się wszystkie źródła finansowania zadania pochodzące ze środków
publicznych, tj.:
a)
b)
c)
d)

dofinasowanie ze środków MKiDN;
dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
inne środki publiczne (poza dotacjami JST i MKiDN);
finansowe środki własne, w przypadku jeśli wnioskodawca jest podmiotem z sektora
finansów publicznych.

W przypadku przyznania dofinansowania jako pomocy publicznej beneficjent na etapie aktualizacji
wniosku jest zobligowany do:
a) ponownego wypełnienia załącznika pn. Informacja dotycząca pomocy publicznej w celu
potwierdzenia, czy w związku ze zmianami w zakresie zadania wprowadzonymi na etapie
aktualizacji nadal spełnione są warunki udzielenia pomocy publicznej lub stwierdzenia, czy
nie zachodzą okoliczności umożliwiające wyłączenia dofinasowania z pomocy publicznej (np.
rezygnacja z pobierania opłat za udział w zadaniu, zmiana lokalizacji zadania);
b) przesłania wraz aktualizacją wniosku dodatkowych dokumentów, określonych regulaminie
danego programu, zgodnie z wymogami określonymi w § 9 ust. 10 rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania
wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2017 r., poz.
1808).
W przypadku zaistnienia na etapie aktualizacji wniosku okoliczności uzasadniających wyłączenie
dofinasowania z pomocy publicznej dofinansowanie jest udzielone na zasadach określonych w
regulaminie programu, w zakresie i limitach finansowych określonych w regulaminie danego
programu.

W przypadku udzieleniu dofinansowania jako pomocy publicznej dodatkowe wymogi dotyczące
rozliczenia pomocy, w szczególności zgodności realizacji projektu z przepisami o pomocy publicznej w
całym okresie, w którym będzie rozliczana udzielona pomoc publiczna, będą zawarte w umowie o
dofinasowanie zadania.
W załączniku pn. Pomoc publiczna stanowiącego część regulaminu każdego z Programów Ministra
KiDN przedstawione są szczegółowe informacje odnoszące się do zasad przyznawania
dofinansowań w trybie pomocy publicznej albo pomocy de minimis w ramach poszczególnych
Programów.

