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W sprawie prawidłowejkwalifikacjlpŻedsiębiorstwubiegającychsię o przyznanle
pomocy publicznej/ pomocy de minimis w ramach proiektów składanych
w odpowiedzina konkursotwartynr {/POKU8.1.112012

ProjekĘ złoźzonew odpowiedzi na przedmiotowy konkurs, realizowane w ramach
Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwaliJikacji zawodowych i doradztwo dla przedslębiorstw
skierowane są do mikro-, maĘch i średnich przedsiębiorców i ich pracowników, na potrzeby
przedsiębiorstw wskazanych znarwy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Projekty
muszą być skierowane do grup z obszaru województwa lubelskiego (w prrypadku osób
fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lube|skiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego' w przypadku innych podmiotów posiadają one
jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego).
Przedsiębiorcą' zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 |ipca f004 r' o swobodzie działalności
gospodarczej(Dz. U. z20|0 r., Nr 220, poz, |447, zpoźn. zm.) jest osoba ftzyczna, osoba prawna'
jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną wykonująca we własnym imieniu działa|nośó
gospodarczą a takŻe wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności
gospodarczej. Natomiast, zgodnie z art. 5 ww. ustawy oddział jest wyodrębnioną i samodzielną
organizacyjnie częściądziałalnościgospodarczej, wykonywanąprzez przedsiębiorcę poza siedzibą
przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działa|ności.
Może być on także samodzie|ny
finansowo i rachunkowo. Należy podkreślić, iż' oddział nie posiada odrębnej od przedsiębiorcy
podmiotowości cywilno-prawnej' nie jest więc odrębnym przedsiębiorcą. oddział wykonuje
działalnośćw imieniu centrali przedsiębiorcy (ako przedstawiciel)' Tym samym podmiotem
wsrystkich praw i obowią.zków pozostaje więc przedsiębiorca' będący jednocześnie beneficjentem
pomocy publicznej/ pomocy de minimis. oddział, filia, delegatura nie moga występować w roli
beneficjenta pomocy publicznej/ pomocy de minimis.
W nvią7ku zpowyżtszymprzrykwalifikowaniu do kategorii MŚP na|eĘ uwzględnió wielkośó
całego przedsiębiorstwa, a nie wyłącznie filii, delegafury lub oddziału w odniesieniu do definicji
zawartej w załączniku I do Rozporządzsnia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu. Przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa na|eĘ równiez uwzględnió powiązania
organizacyjne, kapitałowei gospodarcze zinnymi przedsiębiorstwami, które wpływająna zmianę jego
wielkości.
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