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Zapraszamy na szkolenie  

"Pomoc publiczna w perspektywie 2021-2027" 
 

Szkolenie online, 14 lutego 2023 r.  

 

Program szkolenia: 

1. Identyfikacja pomocy publicznej: 

a. pojęcie działalności gospodarczej, 

b. pozostałe przesłanki identyfikujące pomoc publiczną, 

c. przypadki wykluczające występowanie pomocy publicznej. 

2. Stosowanie mechanizmu monitorowania oraz wycofania: 

a. pojęcie tzw. działalności pomocniczej (działalności gospodarczej nieprzekraczającej 
ustanowionego przez Komisję Europejską progu), 

b. mechanizm wyliczania kwoty podlegającej zwrotowi przez beneficjenta, 

c. legalizacja pomocy publicznej – w sytuacji, gdy działalność gospodarcza wzrośnie  
w stosunku do niegospodarczej ponad proporcję określoną w umowie. 

3. Pomoc publiczna w projektach infrastrukturalnych. 

4. Zmiany w przepisach w porównaniu do perspektywy 2014-2021: 

a. nowelizacja rozporządzenia Komisji w sprawie wyłączeń blokowych: zmiany 
wprowadzone w 2021 r. oraz planowane do wprowadzenia w 2022 r., 

b. wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele 
związane z energią z 2022 r., 

c. wytyczne w sprawie pomoc regionalnej wraz z mapą pomocy regionalnej na lata 
2022-2027, 

d. projekt Zasad ramowych pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową  
i innowacyjną. 

 

Szkolenie poprowadzi: Maciej Zasłona 

Absolwent ekonomii oraz politologii, praktyk w zakresie pomocy publicznej (w tym oceny sytuacji 

ekonomicznej przedsiębiorstw) z kilkuletnim doświadczeniem nabytym m.in. w trakcie pracy  

w Ministerstwie Gospodarki, Grupie Doradczej Sienna Sp. z o.o. oraz okresie prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej. Współautor opracowań przygotowanych na zlecenie Urzędu Ochrony 
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Konkurencji i Konsumentów: „Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna”, „Partnerstwo 

publiczno-prywatne a pomoc publiczna”, „Podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych  

oraz podatek akcyzowy a pomoc publiczna”. Prowadzący szkolenia (ponad 300 dni szkoleniowych)  

z zakresu pomocy publicznej w ramach PO KL, POWER, RPO, PO, IG dla urzędów marszałkowskich  

i jednostek podległych oraz wojewódzkich urzędów pracy (RPO w ramach EFRR i EFS).  

Autor ekspertyzy z zakresu pomocy publicznej w komponencie regionalnym PO KL przygotowanej  

na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz współautor ekspertyz z zakresu elementów 

pomocy publicznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, przygotowanych na zlecenie Urzędów 

Marszałkowskich województwa dolnośląskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, 

zachodniopomorskiego. Autor ekspertyzy pt. „Przygotowanie systemu wdrażania PO Innowacyjna 

Gospodarka”. 

 

Informacje organizacyjne: 

Termin i czas trwania szkolenia: 14 lutego 2023 r., w godzinach 9.00 - 15.00. 

Miejsce organizacji szkolenia: Platforma online. 

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os.  

Podatek VAT nie zostanie naliczony, jeżeli szkolenie finansowane jest w min. 70% ze środków 

publicznych oraz pod warunkiem podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków 

publicznych. 

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, 

certyfikat ukończenia szkolenia. 

Płatność:  

 dla sektora prywatnego: na podstawie faktury pro-forma najpóźniej na 2 dni przed terminem 

szkolenia, 

 dla sektora publicznego: na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni po szkoleniu.  

Tryb przyjmowania zgłoszeń: Wypełnioną (i podpisaną przez osobę upoważnioną) Kartę zgłoszenia 

(skan) oraz informację o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych, prosimy przesłać na adres:             

szkolenia@szkolenia-prawne.pl lub faxem na numer 22 247 81 56 w terminie do 6 lutego 2023 r.  

Kontakt: Agnieszka Kuźdub, tel. 607 744 074, e-mail: szkolenia@szkolenia-prawne.pl 
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