Wyjaśnienia w odniesieniu do pkt D.4 formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej
skutków.
Zgodnie z pkt 22cbis Komunikatu Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19 (Dz. Urz. UE CI 91 z 20.03.2020 r., ze
zm.)1, zakaz udzielania pomocy przedsiębiorcom, którzy do dnia otrzymania pomocy nie spłacili
pomocy na ratowanie lub nie zakończyli realizacji planu restrukturyzacji dotyczy wyłącznie mikro
i małych przedsiębiorców, którzy byli w trudnej sytuacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Z powyższego zatem wynika, iż w pozostałych przypadkach, tj. w przypadku średnich i dużych
przedsiębiorców oraz mikro i małych przedsiębiorców, którzy według stanu na dzień 31 grudnia 2019
r. nie byli w trudnej sytuacji, zakaz ten nie ma zastosowania. W tych przypadkach odpowiedź na pytanie
zawarte w pkt D.4 ww. formularza nie ma wpływu na możliwość udzielenia pomocy ww. kategoriom
przedsiębiorców.
Jednocześnie, pragnę zauważyć, iż warunek ten dotyczy wyłącznie pomocy na ratowanie lub pomocy
na restrukturyzację udzielanej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie
i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249
z 31.07.2014 r.). Zgodnie z ww. wytycznymi, pomoc taka może być udzielana albo jako pomoc
indywidualna albo jako pomoc udzielana na podstawie programu pomocowego, jednakże zakres
podmiotowy takiego programu jest ograniczony wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorców.
W przypadku zatem dużych przedsiębiorców, pomoc taka wymagałaby indywidualnej notyfikacji
projektu pomocy i uzyskania indywidualnej decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za
zgodną z rynkiem wewnętrznym. W odniesieniu natomiast do małych i średnich przedsiębiorców,
pomoc taka mogłaby być udzielona albo jako pomoc indywidualna na podstawie indywidualnej decyzji
Komisji Europejskiej albo na podstawie jednego z poniżej wskazanych programów pomocowych:

−
−

SA.43594 (2015/N) – Polska Polski program pomocy na ratowanie i restrukturyzację MŚP
– pomoc udzielana do dnia 31.12.2020 r.,
SA.58255 (2020/N) – Polska – Przedłużenie polskiego programu pomocy na ratowanie
i restrukturyzację MŚP (przedłużenie SA.43594) – pomoc udzielana od dnia 1.01.2021 r.

Dodatkowo pragnę poinformować, że pomoc, o której mowa w pkt D.4 ww. formularza, zostałaby
sprawozdania w aplikacji SHRIMP jako pomoc o następujących przeznaczeniach:
−
−
−

1

a15 - Pomoc na ratowanie,
a16 - Pomoc na restrukturyzację,
a16.1 - Tymczasowa pomoc na restrukturyzację.

Pkt 22 c bis dotyczy pomocy udzielanej na podstawie sekcji 3.1 Komunikatu Komisji. Jednak analogiczne
rozwiązanie zastosowano w pkt 25 lit. h bis (sekcja 3.2), pkt 27 lit g bis (sekcja 3.3), pkt 35 lit. h bis (sekcja 3.6),
pkt 37 lit. k bis (sekcja 3.7), pkt 39 lit. i bis (sekcja 3.8), pkt 49 d bis (sekcja 3.11) oraz pkt 87 f (sekcja 3.12).

