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POMOC PUBLICZNA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  

SPECYFIKI UCZELNI PUBLICZNEJ  

 

Część 1 

      
      Dzień 1 

 

1. System prawa pomocy publicznej 

a) regulacje pomocowe (w tym  unijne i polskie akty prawne, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktów prawnych dotyczących uczelni publicznej) 

b) rodzaje pomocy 

c) reguły dopuszczalności pomocy 

d) regulacje dotyczące zwrotu pomocy 

 

2. Przesłanki występowania pomocy publicznej (orzecznictwo + praktyki decyzyjne KE) 

a) pomoc przyznawana przez państwo lub z zasobów państwa 

b) korzyść ekonomiczna 

c) selektywność 

d) zakłócenie konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową między państwami 

członkowskimi 

e) pojęcie przedsiębiorstwa 

 

3. Pomoc publiczna w ramach wyłączeń grupowych 

a) ogólne  zasady  udzielania  pomocy  w  ramach  wyłączeń  grupowych  (efekt zachęty, 

progi pomocy, przejrzystość pomocy, intensywność pomocy i koszty kwalifikowalne, 

reguły kumulacji pomocy) 

b) szczególne zasady udzielania pomocy na działalność badawczą, rozwojową  

i innowacyjną 

 

     Dzień 2 

 

1. Zasady udzielania pomocy de minimis 

a) pojęcie i formy pomocy de minimis 

b) pułapy pomocy de minimis 

c) wykluczenia 

d) definicja jednego przedsiębiorstwa 

 

2. Monitoring i sprawozdawczość: 

a) SHRIMP2 

b) inne obowiązki podmiotów udzielających pomocy publicznej oraz beneficjentów 

pomocy 

 

3. Pomoc publiczna a projekty generujące dochód 

 

4. Luka finansowa – podstawowe zagadnienia 

a) określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki 

finansowej 
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POMOC PUBLICZNA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  

SPECYFIKI UCZELNI PUBLICZNEJ  

 

Część 2 
      

 Dzień 1 

  

1. Organizacja badawcza jako przedsiębiorstwo i beneficjent pomocy publicznej 

a) pojęcie organizacji badawczej oraz infrastruktury badawczej 

b) pojęcie przedsiębiorstwa oraz działalności gospodarczej 

c) działalność  gospodarcza  organizacji  badawczej  (usługi  badawcze,  badania  

na zlecenie, wynajem majątku) 

d) działalność  niegospodarcza  organizacji  badawczej  (działalność  edukacyjna 

finansowana przez państwo, niezależna działalność badawczo rozwojowa, 

rozpowszechnianie wyników badań, transfer wiedzy) 

e) kiedy organizacja badawcza jest beneficjentem pomocy publicznej 

f) pośrednia pomoc państwa dla przedsiębiorstw, udzielana za pośrednictwem 

organizacji badawczych otrzymujących finansowanie publiczne 

g) rozdział pomiędzy działalnością gospodarczą i niegospodarczą 

h) pojęcie tzw. działalności pomocniczej 

i) monitorowanie    poziomu    prowadzonej    działalności    gospodarczej   oraz 

mechanizm wycofania 

j) transfer korzyści (pomoc pośrednia) 

k) powiązania podmiotów (na przykładzie Politechniki Gdańskiej, jej spółki celowej  

i spółek spin-off) 

 

2. Wykorzystanie rezultatów projektów w świetle przepisów o pomocy publicznej 

a) transfer wiedzy wyników projektów badawczych – jak można wykorzystywać rezultaty 

projektów badawczych, które powstały w ramach projektów finansowanych ze środków 

publicznych 

b) licencjonowanie i sprzedaż rezultatów projektów (zasady, ograniczenia, procedura) 

c) ograniczenia i procedura wyboru przedsiębiorcy, któremu przekazywane są wyniki 

badań 

d) możliwości i ograniczenia w zakresie nieodpłatnego udzielania wyników projektu 

(licencja publiczna oraz konkretnemu podmiotowi) 

e) monitorowanie     dochodu     (co     jest     kosztem     uzyskania     przychodu,  

np. wynagrodzenie twórców i innych osób z tytułu wdrożenia wyników, opłaty 

patentowe itp.)  

f) doktoraty wdrożeniowe 

Dzień 2 

 

1. Gospodarcze wykorzystanie infrastruktury badawczej 

a) monitorowanie poziomu prowadzonej działalności gospodarczej i mechanizm 

wycofania – wprowadzenie 

b) monitorowanie poziomu prowadzonej działalności gospodarczej i mechanizm 

wycofania – praktyczne przykłady zastosowania (studia przypadków) 

 

2. Pomoc  publiczna  w  funkcjonowaniu  projektów  w  trakcie  ich  trwania  oraz  

po zakończeniu ich realizacji 

a) specyfika projektów dofinansowanych z RPO WP, POWER, POIŚ 
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b) specyfika projektów dofinansowanych z POIR, POPC, POPT, PRZEMYSŁ 4.0, EWT 

c) specyfika projektów dofinansowanych z Komisji Europejskiej (m.in. HORYZONT 

2020/Europa) 

d) specyfika projektów krajowych, programów grantowych 

 

3. Notyfikacja projektów do KE 

a) omówienie podstaw zagadnienia – przesłanki konieczności notyfikacji 

b) procedura notyfikacji – wymagane dokumenty, omówienie na konkretnym przykładzie 

c) przypadki uzyskania nielegalnej pomocy publicznej – czym to skutkuje, kiedy może 

nastąpić 

 

4. Dyskusja: pytania i problemy uczestników w zakresie konkretnych przypadków 

związanych z pomocą publiczną 

 

 


