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Załącznik nr VII 
 

 

Materiał pomocniczy do określenia maksymalnej kwoty dofinansowania projektów z zakresu Osi 
priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.3 Infrastruktura opieki 
społecznej, (w oparciu o Rozporządzenie GBER). 

 

Aby określić maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), konieczne jest, w pierwszej kolejności przeanalizowanie, czy dofinansowanie 
stanowi pomoc publiczną. W tym celu należy zastosować tzw. state aid grid1 oraz Projekt - 
Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE2. 

 

(Pomocny może okazać  się również  materiał  KE  z odpowiedziami  na  najczęściej zadawane  pytania 
w zakresie Rozporządzenia GBER: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf) 

 

Jeśli wykazano poprawnie, że w projekcie nie występuje pomoc publiczna, poziom dofinansowania 
z EFRR obliczany jest zgodnie z art. 61 Rozporządzenia 1303/2013, tj. za pomocą wskaźnika luki w 
finansowaniu3. 

 

W projektach, w których występuje regionalna pomoc inwestycyjna, zgodnie z art. 14 ust. 12 GBER 
intensywność pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto4 nie przekracza maksymalnej 
intensywności pomocy określonej w mapie pomocy regionalnej i obowiązującej w dniu przyznania 
pomocy na danym obszarze. W przypadkach gdy intensywność pomocy jest obliczana na podstawie 
ust. 4 lit. c) GBER, maksymalna intensywność pomocy nie może przekroczyć najbardziej korzystnej 
kwoty wynikającej z zastosowania tej intensywności na podstawie kosztów inwestycji lub kosztów płacy.  
 

 

                                                 
1 Szczegóły zamieszczone są na stronie KE “Analytical Grids on the application of State aid rules to the financing of 
infrastructure projects”: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/state_aid_grids_2015_en.pdf 
2Dokument dostępny na stronie: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/draft_guidance_pl.pdf 
3 Należy zastosować : Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, Warszawa 18 marca 2015. Należy zastosować 
okres referencyjny zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 
r. 
4 Sposób wyliczania ekwiwalentu dotacji brutto został wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. 


