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Projekt „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł 
energii” zrealizowany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie został 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy 
Nr RPLB.02.04.00-08-002/09-00 zawartej z Województwem Lubuskim w ramach Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II: Stymulowanie wzrostu 
inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego; Działanie 2.4 Transfer 
badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw. 
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Wstęp 
 

Niniejszy regulamin wprowadza się w celu określenia szczegółowych zasad transferu korzyści 
ekonomicznych otrzymanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie w ramach 
projektu „Hala laboratoryjna energooszczędna ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł 
energii”. Transfer realizowany jest przez Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. – Operatora, w 
przeważającej części na rzecz – istniejących i nowopowstałych MŚP w szczególności pracujących w 
sektorze: projektowania, wytwarzania, wdrażania, aplikacji i serwisowania urządzeń technologicznych 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i kogeneracji. Ponadto na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego, oraz podmiotów publicznych i niepublicznych realizujących wytyczne w obszarze 
efektywnego ekologicznego pozyskiwania i wykorzystania energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) 
i kogeneracji, jak również dużych przedsiębiorstw na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 1 
Definicje 

 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są pojęcia opisane poniżej należy je rozumieć następująco: 
1. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, 66-100 

Sulechów; 
2. Projekt –przedsięwzięcie: „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i 

odnawialnych źródeł energii” objęte przedmiotem umowy o dofinansowanie Nr RPLB.02.04.00-
08-002/09-00 w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
Priorytet II: Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału 
innowacyjnego; Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do 
przedsiębiorstw, zawartej pomiędzy PWSZ a Województwem Lubuskim w dniu 07.10.2010r., 
poprzez udzielanie pomocy de minimis na rzecz przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą; 

3. Operator – Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie, celowa 
jednoosobowa kapitałowa spółka prawa handlowego utworzona przez PWSZ; 

4. Beneficjent Pomocy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot 
prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę 
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną; 

5. Umowa o dofinansowanie – umowa o dofinansowanie Projektu „Hala laboratoryjna 
energooszczędna ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii” Nr RPLB.02.04.00-08-
002/09-00w ramach działania 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata 
nauki do przedsiębiorstw, osi priorytetowej II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i 
wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, zawarta pomiędzy PWSZ a Województwem Lubuskim z dnia 07.10.2010 r., wraz z 
późniejszymi aneksami; 

6. Przedsiębiorstwo – jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika nr I rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych), czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego 
formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania; 
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7. MŚP – mikro przedsiębiorstwo, oraz małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu Załącznika 

nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 roku uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych); 

8. Duże przedsiębiorstwo– przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 w rozdziale I rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie 
wyłączeń blokowych); 

9. Jedno przedsiębiorstwo – wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub de facto) 
przez ten sam podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 
18.12.2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis; 

10. Działalność gospodarcza – działalność gospodarcza, do której mają zastosowanie reguły 
konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VI rozdziału 1 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską; 

11. Pomoc de minimis  – pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
niepodlegająca notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;  

12. Wnioskodawca – jedno przedsiębiorstwo - ubiegające się o udzielenie wsparcia na warunkach 
preferencyjnych i składający do Operatora Wniosek o udzielenie pomocy de minimis; 

13. Dzień udzielenia pomocy – dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 
30.04.2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. dzień, w którym 
podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy de minimis nabył prawo do otrzymania tej pomocy;  

14. Regulamin – niniejszy regulamin; 
15. Wniosek – wniosek o udzielenie pomocy de minimis w ramach transferu korzyści 

ekonomicznych otrzymanych przez PWSZ składany do Operatora zgodnie ze wzorem 
stanowiącym zał. nr 1 do Regulaminu; 

16. Prezes UOKiK – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
17. Decyzja operatora – decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu Wniosku dostarczana do 

Wnioskodawcy za pośrednictwem wskazanego we Wniosku adresu e-mail lub telefonicznie i na 
stronie internetowej CEO Sp. z o.o. www.centrumenergetyki.com.pl.  
 

§ 2 
Podstawa prawna 

 
Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią: 
1. umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPLB.02.04.00-08-002/09-00 w ramach Lubuskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II: Stymulowanie wzrostu 
inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego; Działanie 2.4 Transfer 
badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw, zawarta pomiędzy 
PWSZ a Województwem Lubuskim z dnia 07.10.2010 r., wraz z późniejszymi Aneksami; 

2. umowa regulująca prawa i obowiązki Operatora w zakresie zarządzania infrastrukturą naukowo-
badawczą PWSZ, oraz w zakresie transferu korzyści ekonomicznych, Nr 11/13/R zawarta  



CENTRUMENERGETYKI.COM.PL	

CENTRUM	ENERGETYKI	ODNAWIALNEJ	SP.	Z	O.O.	
UL.	ARMII	KRAJOWEJ	51,	66-100	SULECHÓW,	TEL.	68	352	01	01	
info@centrumenergetyki.com.pl	

	

	
Inwestycja	zrealizowana	w	ramach	projektu	”Hala	laboratoryjna	energooszczędna	-	ekologiczna	dla	energetyki	i	odnawialnych	źródeł	energii”.	Projekt	współfinansowany	przez	Unię	Europejską	ze	środków	Europejskiego	
Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	oraz	ze	środków	Budżetu	Państwa	

	

 
 
 
 

 
3. pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie a Centrum Energetyki 

Odnawialnej Sp. z o.o. w Sulechowie w dniu 09.08.2013 roku, wraz z późniejszym Aneksem; 
4. Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, przyjęty uchwałą nr 65/399/2007 

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2007 r., oraz zatwierdzony decyzją 
Komisji Europejskiej nr K(2007) 4572 z dnia 1 października 2007 r.; 

5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05.07.2006 roku w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 
1783/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.1);  

6. rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 roku ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
(Dz.U.UE.L.2006.210.25);  

7. rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 roku uznające niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych);  

8. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 roku 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 r. str. 1); 

9. ustawa z dnia 30.04.2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(DZ.U. Nr 123, poz.1291); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie udzielania niektórych ulg w 
ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498); 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej 
pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach 
przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. 
Nr 153,   poz. 952); 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu  informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311); 

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562);  

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. 1543).  
15. Szczegółowy opis priorytetów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 2007-2013, 

oraz inne akty prawa europejskiego i polskiego. 
Odniesienia do aktów prawnych oznaczają akt prawny w brzmieniu obowiązującym lub, w przypadku 
uchylenia aktu powołanego, akt prawny zastępujący akt uchylony. 

 
§ 3 

Postanowienia ogólne 
 

1. Projekt „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł 
energii” współfinansowany jest ze środków UE w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II: Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach 
i wzmocnienie potencjału innowacyjnego; Działanie 2.4 Transfer badań, nowoczesnych technologii i 
innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw.  
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2. Projekt zrealizowany został przez PWSZ w Sulechowie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51, 

zarządzany jest przez Operatora - CEO Sp. z o.o. z siedzibą w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 
51.Biuro Operatora mieści się w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51. 

3. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są zasady transferu na warunkach preferencyjnych 
wsparcia udzielonego PWSZ na podstawie umowy o dofinansowanie, poprzez udzielanie przez 
Operatora pomocy de minimis w przeważającej części na rzecz przedsiębiorstw MŚP w 
szczególności pracujących w sektorze: projektowania, wytwarzania, wdrażania, aplikacji i 
serwisowania urządzeń technologicznych Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i kogeneracji. 
Ponadto na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, oraz podmiotów publicznych i 
niepublicznych realizujących wytyczne w obszarze efektywnego ekologicznego pozyskiwania i 
wykorzystania energii z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i kogeneracji, jak również dużych 
przedsiębiorstw na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Transfer wsparcia następuje 
wyłącznie poprzez udzielenie pomocy stanowiącej pomoc de minimis, na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie oraz na rzecz przedsiębiorstw uprawnionych do skorzystania z pomocy na 
podstawie niniejszego Regulaminu. 

4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Operatorem a przedsiębiorstwami 
prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie: projektowania, wytwarzania, wdrażania, 
aplikacji i serwisowania urządzeń technologicznych Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), 
kogeneracji, realizujących wytyczne w obszarze efektywnego ekologicznego pozyskiwania i 
wykorzystania energii, na podstawie których oprócz spełnianego na rzecz przedsiębiorstwa 
świadczenia udzielana jest pomoc de minimis według zasad określonych w Regulaminie.  

5. Prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki przedsiębiorstw korzystających z pomocy de 
minimis wynikające z niniejszego Regulaminu uzupełniają prawa i obowiązki wynikające z umów o 
udzielenie pomocy de minimis, przy czym w wypadku sprzeczności umowy o udzielenie pomocy de 
minimis z postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowienia Regulaminu mają nadrzędną 
moc w stosunku do postanowień umów o udzielenie pomocy de minimis i są stosowane 
bezpośrednio w miejsce postanowień umów niezgodnych z Regulaminem.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy aktów 
prawnych wymienionych w § 1 mające moc nadrzędną w stosunku do postanowień Regulaminu. 

 
§ 4 

Warunki uzyskania pomocy de minimis 
 

1. Operator w ramach posiadanego potencjału zapewnia przedsiębiorstwom równy dostęp do usług, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości i infrastruktury technicznej, z 
zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu. 

2. Przedsiębiorstwa mają prawo uzyskać pomoc de minimis na podstawie Regulaminu (korzystanie z 
usług oraz innych świadczeń), jeżeli udzielenie im pomocy będzie zgodne z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa regulującymi udzielanie pomocy de minimis oraz z niniejszym 
Regulaminem.  

3. Przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą może otrzymać pomoc de minimis, jeżeli 
usługa lub świadczenie objęte pomocą będzie służyło wspieraniu przedsiębiorczości, aktywności 
innowacyjnej i wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań gospodarczych głównie w  
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4. przedsiębiorstwach sektora MŚP oraz udzielenie pomocy de minimis może przysłużyć się 

rozwojowi tej działalności, w związku z czym udzielenie pomocy jest celowe. 
5. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w przypadku 

których możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez 
konieczności przeprowadzania oceny ryzyka. 

6. Pomoc de minimis może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, 
otrzymaną w danym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat 
kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 EUR dla 
jednego Przedsiębiorstwa, a w przypadku Przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową 
w sektorze  drogowego transportu towarów kwoty 100 000 EUR. Pomoc de minimis nie może 
zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. 

7. W przypadku połączenia lub przejęcia przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de 
minims dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza 
odpowiedniego pułapu,  
uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minims przyznaną któremukolwiek z łączących się 
przedsiębiorstw. 

8. Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minims 
przyznaną przed podziałem przydziela się przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza 
zasadniczo przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de 
minims została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minims przydziela się 
proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych 
przedsiębiorstw zgodnie ze stanem na dzień wejścia podziału w życie. 

9. Przy obliczaniu pułapu pomocy de minimis nie wlicza się pomocy udzielonej w ramach programu 
pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację, 
zatwierdzonych przez Komisję zgodnie z art. 88 Traktatu WE, pomocy udzielanej w ramach 
wyłączeń grupowych (blokowych), a także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie. 

10. Pomoc de minimis udzielana jednemu przedsiębiorstwu na podstawie Regulaminu podlega 
sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorstwu 
w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą bez względu na 
jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie 
może przekroczyć odpowiedniego maksymalnego poziomu intensywności pomocy określonego 
dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.  

11. Beneficjentem Pomocy może być wyłącznie jedno przedsiębiorstwo, które w momencie ubiegania 
się o pomoc nie przekroczyło pułapu pomocy de minimis określonego w art. 3 ust 2 
rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013. 

12. W przypadku stwierdzenia, że Beneficjent Pomocy nie spełnia wymienionych w ust. 3, ust. 4 oraz 
ust. 5 warunków otrzymania pomocy de minimis, Operator odmawia udzielenia pomocy. 

 
§ 5 

Pomoc de minimis 
 
1. Wsparcie uzyskane przez Beneficjentów Pomocy w zakresie: korzystania z usług badawczo – 

rozwojowych, usług inżynieryjno-technicznych (badania, ekspertyzy, pomiary), opracowywania  
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analiz, usług szkoleniowo-konferencyjnych lub doradczych świadczonych przez Operatora; 
nabywania wartości niematerialnych i prawnych sprzedawanych przez Operatora; oraz w zakresie 
dzierżawy, najmu nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań 
naukowych, prac rozwojowych,  działalności innowacyjnej lub szkoleniowej; transferu technologii 
lub praw własności intelektualnej; a także w zakresie pozostałych form działalności zgodnych z 
celami Projektu- na warunkach preferencyjnych  stanowi pomoc de minimis. 

2. Całkowita kwota pomocy de minims przyznanej przez państwo członkowskie jednemu 
przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR, a pomocy przyznanej jednemu 
przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w sektorze drogowego transportu 
towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR, w okresie trzech lat podatkowych. 

3. Dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów oraz 
inną działalność do której stosuje się pułap wynoszący 200 000 EUR, można zastosować w 
odniesieniu do tego przedsiębiorstwa pułap 200 000 EUR pod warunkiem, że zapewni ono za 
pomocą odpowiednich środków takich jak rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, 
by pomoc de mnimis na działalność w zakresie drogowego transportu towarów nie przekroczyła 
100 000 EUR. 

4. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

5. Pomoc de minimis udzielana przez Operatora przedsiębiorstwom ma formę dotacji, przekazywanej 
poprzez udzielenie Beneficjentom Pomocy bonifikaty na usługi i świadczenia wykonywane przez 
Operatora. Ekwiwalent Dotacji Brutto, na podstawie § 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 11.08.2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej 
udzielanej w różnych formach rozumiany jest jako kwota pomocy, którą otrzymałby Beneficjent 
Pomocy lub podmiot ubiegający się o pomoc, gdyby uzyskał pomoc w formie dotacji, bez 
uwzględnienia opodatkowania podatkiem dochodowym, wyrażona z dokładnością dwóch miejsc 
po przecinku. Stosownie do § 4 pkt 1 tego Rozporządzenia, ekwiwalent dotacji brutto jest równy 
kwocie otrzymanej dotacji, tj. kwocie udzielonej bonifikaty. 

6. Usługi i świadczenia objęte pomocą de minimis, które Operator może wykonywać na rzecz 
Beneficjentów Pomocy uzyskujących dotację, będą obejmowały między innymi: 
a) świadczenie usług badawczo-rozwojowych; 
b) świadczenie usług inżynieryjno-technicznych (badania, ekspertyzy, pomiary); 
c) świadczenie usług opracowywania analiz; 
d) świadczenie usług szkoleniowo-konferencyjnych; 
e) świadczenie usług doradczych w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności 

innowacyjnej, oraz w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej; 
f) sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych; 
g) dzierżawę i wynajem nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia 

badań naukowych, prac rozwojowych, działalności innowacyjnej lub szkoleniowo-
konferencyjnej; 

h) pozostałe formy działalności będące w zgodzie z założeniami Projektu. 
7. Przedsiębiorstwo w zamian za powyższe usługi i świadczenia zobowiązane jest do zapłaty na rzecz 

Operatora wynagrodzenia, ustalonego w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, 
pomniejszonego o wysokość uzyskanej bonifikaty, na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Operatora. 
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8. Wysokość bonifikaty udzielonej przedsiębiorstwu w zakresie korzystania z usług wymienionych 

szczegółowo w ust. 6, stanowi różnica pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego na rzecz 
Operatora ustalonego jako wartość odpowiadająca warunkom rynkowym stosownie do 
postanowień § 6, a odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorstwo. 

9. Potwierdzeniem uzyskania przez Beneficjenta Pomocy wsparcia w postaci pomocy de minimis jest 
Zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 20.03.2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de 
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.  

10. Zaświadczenie jest wystawiane z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de 
minimis. Za dzień udzielenia pomocy de minimis uznaje się datę podpisania umowy udzielenia 
wsparcia na warunkach preferencyjnych.  

11. W przypadku stwierdzenia, że wartość faktycznie udzielonej pomocy de minims jest inna niż 
wartość pomocy wskazana w wydanym Zaświadczeniu, Operator w terminie 14 dni od momentu 
stwierdzenia tego faktu wydaje nowe Zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość 
pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia. 

 
§ 6 

Określenie wynagrodzenia Operatora  
 
1. Wynagrodzenie Operatora w zamian za usługi i świadczenia określone w § 5 ust. 6 ustalane jest 

wprost jako wysokość odpowiadająca cenie rynkowej tych usług i świadczeń lub jako suma 
kosztów oraz marży, odpowiednio do ust. 2 pkt. b).  

2. W przypadku gdy cena rynkowa nie jest możliwa do ustalenia wysokość bonifikaty wylicza się wg 
następujących zasad: 
a) odpłatność za korzystanie przez przedsiębiorstwo z usług na warunkach rynkowych ustala się 

jako koszt wytworzenia usługi przez Operatora powiększony o marżę, 
b) marżę ustala się jako podwojony roczny wskaźnik rentowności obrotu brutto dla sekcji PKD – 

obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym rok zastosowania. 
Marża nie może być mniejsza od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającym rok zastosowania,  

c) wysokość marży jest corocznie aktualizowana w oparciu o ogłoszenie Prezesa GUS, o którym 
mowa w ust. 2 pkt. b). Nowa wysokość marży obowiązuje od dnia publikacji ogłoszenia.  

3. Wynagrodzenie Operatora należne w zamian za świadczenie usług badawczo –rozwojowych, 
sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych oraz dzierżawę i wynajem nieruchomości lub 
infrastruktury technicznej, określane jest następująco:  
a) w odniesieniu do wynagrodzenia za usługi badawczo – rozwojowe, w postaci kalkulacji 

kosztów wykonania usługi przez Operatora. 
b) w odniesieniu do wynagrodzenia za dzierżawę lub najem nieruchomości lub infrastruktury 

technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych, działalności 
innowacyjnej lub szkoleniowej, w postaci stawki czynszu dziennego za jeden dzień korzystania 
z nieruchomości lub w postaci stawki czynszu godzinowego za jedną godzinę korzystania z 
danego elementu infrastruktury technicznej, przy czym w przypadku dzierżawy lub najmu 
nieruchomości stawkę czynszu dziennego określa się dla jednego metra kwadratowego  
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c) powierzchni użytkowej nieruchomości lub jej części przeznaczonej do oddania w dzierżawę lub 

w najem w zależności od charakteru i wyposażenia pomieszczenia;  
d) w odniesieniu do wynagrodzenia za sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych, w postaci 

ryczałtowej ceny sprzedaży. 
4. Na kwotę wynagrodzenia za świadczenie usług o których mowa w ust. 3 składa się:  

a) kwota kosztów ponoszonych przez Operatora w związku z wykonaniem danej usługi       
badawczo – rozwojowej lub kwota kosztów ponoszonych przez Operatora w związku z 
utrzymaniem nieruchomości lub infrastruktury technicznej oraz sprzętu technologicznego;  

b) kwota marży Operatora, określona stosownie do ust. 2. 
5. Wynagrodzenie Operatora należne w zamian świadczenie usług inżynieryjno-technicznych 

(opracowania analiz oraz przeprowadzania badań, ekspertyz, pomiarów) określane jest 
następująco: 
a) w przypadku usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych – jako wysokość 

wynagrodzenia określonego przez eksperta za przygotowanie analizy, przeprowadzenie badań 
i analiz, oraz kosztów ich przeprowadzenia, 

b) w przypadku usług świadczonych przez ekspertów Operatora – jako kwota kosztów 
całkowitych zgodnie z kalkulacji kosztów wykonania usługi przez Operatora. 

6. Wynagrodzenie Operatora należne w zamian świadczenie usług szkoleniowo-konferencyjnych i 
doradczych określane jest następująco: 
a) w przypadku usług świadczonych przez trenerów lub doradców zewnętrznych – jako wysokość 

wynagrodzenia określona przez trenera lub doradcę zewnętrznego, 
b) w przypadku usług świadczonych przez trenerów lub doradców Operatora – jako kwota 

kosztów całkowitych usługi szkoleniowej lub doradczej zgodnie z kalkulacji kosztów 
wykonania usługi przez Operatora. 

 
§ 7 

Wyłączenia sektorowe i inne warunki wykluczające pomoc de minimis 
 

1. Pomoc nie może być: 
a) udzielana na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich 

Unii Europejskiej, jeżeli pomoc ta jest bezpośredni związana z ilością wywożonych produktów, 
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi 
z prowadzeniem działalności wywozowej, 

b) uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku w stosunku do 
towarów sprowadzanych z zagranicy, 

2. Ponadto pomoc nie może być przyzna przedsiębiorstwom: 
a) prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze rybołówstwa i akwakultury objętym 

rozporządzeniem Rozporządzeniu Rady (WE) 104/2000 z 17.12.1999r. w sprawie wspólnej 
organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 

b) zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do 
TWE ( hodowla lub uprawa, bądź produkty pochodzące z hodowli lub uprawy), 

c) prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów 
rolnych wymienionych w załączniku I do TWE, gdy wysokość pomocy ustalana jest na 
podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów podstawowych lub  
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wprowadzonych na rynek przez podmioty objęte pomocą, lub gdy przyznanie pomocy zależy 
od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym, 

d) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej 
pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. 

3. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w sektorach, o których mowa w ust. 2 
lit.  a), b) lub c), a także w innych sektorach nie podlegających wyłączeniu może otrzymać pomoc 
de minims pod warunkiem że na podstawie przepisów danego państwa członkowskiego zapewni 
rozdzielenie działalności lub wyodrębnienie kosztów, by działalność w sektorach wyłączonych nie 
odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

4. Pomoc nie może być udzielana ani wypłacana przedsiębiorstwu znajdującemu się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej, czyli spełniającemu kryteria określone w pkt 9-11 komunikatu Komisji - 
Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.). Zgodnie z 
wytycznymi Komisji Europejskiej, przedsiębiorstwo uważa się za zagrożone, jeśli ani przy pomocy 
środków własnych, ani środków które mogły by uzyskać od właścicieli (akcjonariuszy) lub 
wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz 
publicznych, prawie na pewno doprowadzą to  przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku.  
Przedsiębiorstwo jest w szczególności uznane za zagrożone w następujących okolicznościach: 
a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeżeli: 

- ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, 
- w tym ponad jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy; 

b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony 
odpowiedzialni za długi spółki jeżeli: 
- ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym 

ponad  jedna czwarta tego kapitału w okresie poprzedzających 12 miesięcy; 
c) bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli w stosunku do 

przedsiębiorstwa prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub naprawcze, lub zachodzą 
przesłanki do ogłoszenia upadłości w rozumieniu odrębnych przepisów;  

Nawet jeśli nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych powyżej przedsiębiorstwo można 
nadal uznać za zagrożone w przypadku łącznego wystąpienia co najmniej 5 z następujących 
przesłanek:  
a) rosnące straty,  
b) malejący obrót,  
c) zwiększanie się zapasów, 
d) nadwyżki produkcji,  
e) zmniejszający się przepływ środków finansowych,  
f) rosnące zadłużenie,  
g) rosnące kwoty odsetek,  
h) zmniejszająca się lub zerowa wartość aktywów netto. 
Przedsiębiorstwa z kategorii MŚP, które działają krócej niż trzy lata, nie są w tym okresie uważane 
za zagrożone, chyba że z zgodnie z ustawodawstwem krajowym podlegają zbiorowemu 
postępowaniu w sprawie niewypłacalności. 
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§ 8 
Zasady udzielania pomocy de minimis 

 
1. Zainteresowany udzieleniem pomocy Wnioskodawca składa pisemny Wniosek o przyznanie 

pomocy de minimis według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.  
2. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia w biurze Operatora wraz 

z wnioskiem wypełnionego formularza załącznik nr 2 do Wniosku oraz „Formularza informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” o ile przepisy Rozporządzenia Rady 
Ministrów Dz. U. 2014, poz. 1543 nie stanowią inaczej.  

3. Wymagane dokumenty należy złożyć w wersji papierowej.  
4. Rozpatrywane będą poprawnie wypełnione dokumenty na właściwych formularzach, opatrzone 

datą i podpisem osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy. 
5. Operator dokona sprawdzenia złożonych wniosków w zakresie spełnienia warunków formalnych. 

W przypadku stwierdzenia uchybień wzywa Wnioskodawcę do ich poprawienia lub uzupełnienia w 
terminie 7 dni za pośrednictwem podanego we Wniosku adresu e-mail lub telefonicznie pod 
wskazany we Wniosku numer telefonu. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się trzykrotną 
próbę kontaktu e-mail lub telefonicznie. Brak uzupełnienia wymogów formalnych w podanym 
terminie skutkuje automatycznym odrzuceniem wniosku, o czym Wnioskodawca jest informowany 
na piśmie. 

6. Po dokonaniu wstępnej oceny formalnej Operator na podstawie informacji przedłożonych przez 
Wnioskodawcę we Wniosku i Załącznikach nr 1 i 2 sprawdza w stosunku do Wnioskodawcy 
możliwość udzielenia pomocy de minimis w zakresie ogólnej kwoty pomocy, jak i dopuszczalnej 
intensywności pomocy, oraz czy nie zachodzą przesłanki wyłączające udzielenie pomocy de 
minimis, a także inne okoliczności wyłączające możliwość udzielenia pomocy de minimis zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto bada także czy wnioskodawca spełnia wymagania 
dotyczące przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc, w szczególności określone w § 4. 

7. Podczas trwania procesu rozpatrywania wniosków Operator może zażądać od Wnioskodawcy 
wyjaśnień i przedłożenia dodatkowych dokumentów w wyznaczonym do tego terminie 7 dni.  

8. Operator jest zobowiązany do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych informacji  
podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o których powziął wiadomość w 
związku z toczącymi się postępowaniami lub realizacją innych zadań określonych w ustawie. 
Obowiązku tego nie stosuje się do informacji powszechnie dostępnych, wskazania podmiotu 
ubiegającego się o pomoc, Beneficjenta Pomocy, informacji o wielkości i formie udzielonej mu 
pomocy oraz o jej przeznaczeniu, podstawie prawnej, a także podmiotach udzielający pomocy. Nie 
stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych 
tajemnic ustawowo chronionych, przekazywanie informacji do Komisji (WE) w związku z realizacją 
zadań określonych prawem Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, przekazywanie 
sprawozdań o udzielonej pomocy, oraz sprawozdań o zaległościach.   

 
§ 9 

Komisja opiniująca i procedura wyboru 
 

1. Kwalifikacja Wnioskodawcy dokonywana będzie przez Komisję Opiniującą powołaną przez 
Operatora – Prezesa Zarządu CEO Sp. z o.o. 
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2. Wszystkie złożone wnioski będą rejestrowane według daty ich wpływu. 
3. Za datę wpływu przyjmuje się dzień, w którym zostaną złożone wszystkie wymagane dokumenty. 
4. Komisja Opiniująca kwalifikuje Wnioski zgodnie z postanowieniami Regulaminu w zakresie 

dopuszczalności udzielenia pomocy de minimis oraz zdolności i potencjału przedsiębiorstwa do 
ubiegania się o pomoc de minimis. 

5. Operator poinformuje Wnioskodawcę za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie i na stronie 
internetowej www.centrumenergetyki.com.pl o podjętej decyzji o przyznaniu lub odmowie 
udzielenia pomocy de minimis, podając uzasadnienie swojej decyzji w przypadku nieprzyznania 
pomocy. 

6. W przypadku podjęcia przez Operatora decyzji o niezakwalifikowaniu Wniosku o udzielenie 
pomocy de mnimis, Wnioskodawca ma prawo zwrócić się do Prezesa Zarządu CEO Sp. z o.o. o 
ponowne rozpatrzenie Wniosku. Prezes Zarządu CEO Sp. z o.o. ma 7 dni na rozpatrzenie 
Wniosku. Decyzja Operatora wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia Wniosku jest ostateczna 
i nie ulega zmianie. 

7. Z przedsiębiorstwami, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję 
Opiniującą pod względem możliwości otrzymania wsparcia zostaną podpisane umowy udzielenia 
wsparcia na warunkach preferencyjnych, będące podstawą do korzystania z usług i produktów 
Projektu.   

8. Operator pisemnie powiadamia Beneficjenta Pomocy o przewidywanej kwocie pomocy 
(wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto) oraz o jej charakterze de minimis i braku obowiązku 
notyfikacji, podając odniesienie do aktualnego rozporządzenia Komisji (UE), wskazując jego tytuł 
oraz odniesienie do jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

9. Przedsiębiorca ma prawo odstąpić od umowy udzielenia wsparcia na warunkach preferencyjnych 
maksymalnie do 10 dni od dnia podpisania umowy udzielenia wsparcia na warunkach 
preferencyjnych. O zamiarze odstąpienia od umowy przedsiębiorca zobowiązany jest w 
określonym w pkt. 12 terminie powiadomić Operatora z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

10. Zgromadzona dokumentacja związana z udzielaną pomocą de minimis przechowywana będzie 
osobno dla każdego przedsiębiorstwa przez okres 25 lat lub do czasu spełnienia obowiązku 
transferu korzyści ekonomicznych przez Operatora nie krócej jednak niż przez 10 lat podatkowych 
od daty przyznania pomocy. 

 
§ 10 

Obowiązki Beneficjenta pomocy 
 

1. Beneficjent Pomocy zakwalifikowany  do udzielenia pomocy de minimis zobowiązany jest do: 
a) informowania na bieżąco Operatora o zmianie swojego statusu, 
b) przestrzegania zapisów i postanowień zawartej Umowy o udzielenie wsparcia na warunkach 

preferencyjnych, 
c) ponoszenia kosztów bieżących nie ujętych w wycenie usługi, oraz wynikających z 

nieprawidłowego użytkowania związanych z korzystaniem ze świadczonych usług, 
udostępnionych produktów, oraz  wartości niematerialnych i prawnych, 

d) zgłaszania do Operatora na bieżąco wszystkich uszkodzeń na terenie CEO powstałych w 
wyniku działalności Beneficjenta Pomocy oraz do ich naprawienia na własny koszt, 
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e) przestrzegania zapisów wewnętrznych regulaminów dotyczących poszczególnych pomieszczeń, 
f) informowania na bieżąco Operatora o wielkości pomocy de minimis uzyskanej z innych źródeł. 

2. Beneficjent Pomocy, oraz podmiot ubiegający się o pomoc, jest zobowiązany do przekazywania 
informacji o udzielonej mu pomocy de mninimis Prezesowi UOKiK lub Operatorowi - na ich 
żądanie, w zakresie i terminach określonych w żądaniu. Termin określony w żądaniu nie może być 
krótszy niż 30 dni, chyba  że o informacje dotyczące udzielonej pomocy występuje Komisja.  

3. W związku z postępowaniem przed Komisją zarówno Operator, jak i Przedsiębiorcy przedstawiają 
Prezesowi UOKiK, a w zakresie pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – ministrowi 
właściwemu do spraw rolnictwa, w wyznaczonym terminie, informacje niezbędne do opracowania 
odpowiedzi na zapytania Komisji, wyjaśnień, uwag lub stanowisk.    

 
       § 11 

Zwrot dotacji 
 

1. Jeżeli pomoc de minimis udzielona na podstawie niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez 
Komisję Europejską za niezgodną z regułami wspólnego rynku i tym samym podlegać będzie 
zwrotowi, a także w sytuacji, w której obowiązek zwrotu udzielonej pomocy wynikać będzie z 
jakiejkolwiek innej ostatecznej decyzji uprawnionego organu administracji publicznej lub z 
prawomocnego orzeczenia sądu, wówczas Beneficjent Pomocy, który otrzymał dotację 
zobowiązany jest do jej zwrotu w pełnej wysokości, wraz z odsetkami od dnia udzielenia pomocy 
do dnia jej faktycznego zwrotu. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej 
pomocy na rzecz Operatora również wówczas, gdy na Operatora nałożony zostałby obowiązek 
zwrotu pobranego dofinansowania w ramach realizacji Projektu w zakresie dotyczącym części 
dofinansowania przeznaczonego na udzielenie Przedsiębiorcy pomocy.  

2. Jeżeli Operator uzyska informacje, że dane zawarte przez Beneficjenta Pomocy w oświadczeniach 
złożonych wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis były nieprawdziwe lub, że 
Beneficjent Pomocy zataił informacje, które skutkowałyby nieudzieleniem mu pomocy, wówczas 
Operator ma prawo zobowiązać Beneficjenta Pomocy do niezwłocznego zwrotu udzielonej dotacji 
w pełnej wysokości, wraz z odsetkami od dnia jej udzielenia do dnia zwrotu.  

 
3. Zwrot dotacji następuje poprzez zapłatę wynagrodzenia Operatorowi za wykonaną usługę lub 

świadczenie również w części, na którą została udzielona bonifikata. 
 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia. 
2. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. 
 
 

 

 


