
Informacja 

 

1. Zgodnie z art. 31 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107  

i 108 Traktatu w zakresie pomocy szkoleniowej: 

„3. Za koszty kwalifikowalne uznaje się: 

a)  koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy 

uczestniczą w szkoleniu; 

b)  koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem 

szkoleniowym, takie jak koszty podróży, koszty zakwaterowania,  materiały bezpośrednio związane 

z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie 

na potrzeby projektu szkoleniowego; 

c) koszty usług doradczych związanych z projektem szkoleniowym; 

d)  koszty personelu osób szkolonych i ogólne koszty pośrednie (koszty administracyjne, wynajem, 

koszty ogólne) poniesione za godziny, podczas których osoby szkolone biorą udział w szkoleniu. 

 

4.   Intensywność pomocy nie przekracza 50 % kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy 

można zwiększyć maksymalnie do 70 % kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób: 

a)  o 10 punktów procentowych w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych lub 

znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji; 

b)  o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa  

i o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa.” 

 

2. Zgodnie z art. 2 Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia  

17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

 

„1.   Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) 

należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót 

nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów 

EUR. 

2.   W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 10 milionów EUR. 

3.   W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 

zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów EUR.” 
 

3. Okres przechowywania dokumentacji związanej z przyznaniem pomocy de minimis z tytułu 

wykształcenia młodocianego pracownika (w tym dokumentów potwierdzających koszty 

kwalifikowalne) wynosi 10 lat. 

 

 

 

Zapoznałam/em się z informacją  …………………………………………………………………….. 
(data i podpis) 

 


