
Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – 
wolontariat 2019” 
 
ZASADY WYŁĄCZENIA ZADAŃ Z POMOCY PUBLICZNEJ 
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 

 W przypadku wnioskodawców będących przedsiębiorstwami, w rozumieniu art. 
1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 dofinansowanie 
w programie jest udzielane jako pomoc publiczna, na warunkach określonych w §7 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. 
w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na 
zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym 
działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2374)1. 

 Zgodnie z art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność 
gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby 
prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się 
rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące 
regularną działalność gospodarczą”. Z perspektywy przepisów o pomocy publicznej 
działalność gospodarcza rozumiana jest jako wszelka działalność polegająca na 
oferowaniu na rynku towarów lub usług. W tym zakresie nie znajduje zastosowanie 
definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646). 

 Określenie czy dany wnioskodawca występuje o dofinansowanie jako 
przedsiębiorstwo nie zależy od formy prawnej wnioskodawcy ale od cech zadania 
będącego przedmiotem wniosku. Oznacza to zatem, że mogą wystąpić sytuacje, 
w których przedsiębiorcy będą się ubiegać o wsparcie tylko działalności, która ma 
charakter niegospodarczy. Nie można też wykluczyć, iż w przypadku wnioskodawcy 
składającego  wnioski do różnych programów w przypadku jednego z zadań 
wnioskodawca będzie występował jako przedsiębiorstwo, 
w przypadku innego zadania – nie. Decydujące jest zatem ustalenie, czy 
dofinansowanie realizacji zadania przyznawane jest przedsiębiorcy w związku 
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

 Gdy zadanie ma charakter niegospodarczy, ale o wsparcie ubiega się wnioskodawca 
prowadzący działalność gospodarczą, aby dofinansowanie nie zostało uznane za 
pomoc publiczną, wnioskodawca powinien zapewnić rachunkowe rozdzielenie 
obydwu działalności, tak aby uniknąć wykorzystywania wsparcia otrzymanego na 
działalność niegospodarczą do finansowania działalności gospodarczej2. 

 Celem programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019” jest 
wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie 

                                                           
1 Zgodnie z art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 

2 Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych Ministra oraz wydatków 

dokonywanych z tych środków dotyczy wszystkich beneficjentów programu. 



bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego względu program nie 
przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej. 

 Instytucja zarządzająca analizuje informacje przedstawione we wniosku w zakresie 
całkowicie bezpłatnego dostępu do zadania w celu weryfikacji czy zadanie zgodnie jest 
z celami programu, czy ma charakter czysto społeczny, edukacyjny lub kulturalny, a 
jego efekty będą otwarte dla ogółu społeczeństwa bezpłatnie w trakcie jego realizacji 
oraz po jego zakończeniu. 

 
DOFINANSOWANIE, KTÓRE NIE JEST POMOCĄ PUBLICZNĄ 
 

 Po stwierdzeniu, że ewentualne dofinansowanie nie jest pomocą publiczną, może być 
ono przyznane i udzielone na zasadach określonych w regulaminie programu, 
w zakresie i limitach finansowych określonych w regulaminie. 

 W przypadku przyznania dofinansowania niebędącego pomocą publiczną beneficjent 
na etapie aktualizacji wniosku jest zobligowany do ponownego w celu potwierdzenia 
czy – w związku ze zmianami w zakresie zadania wprowadzonymi na etapie aktualizacji 
– nie zachodzą okoliczności wykluczające zadanie z zakresu programu (uzyskanie 
przychodów/wprowadzenie opłat za udział w zadaniu). 

 UWAGA! Przedstawienie przez wnioskodawcę/beneficjenta niesprawdzonych 
lub nieprawdziwych informacji we wniosku oraz niespełnienie wymogów określonych 
w pkt. 4-6 i pkt. 8 może skutkować odrzuceniem wniosku, anulowaniem przyznanego 
dofinansowania lub obowiązkiem zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami. 

 


