Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych stanowi pomoc de minimis
Od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa treść art. 70b ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty /tj. z 2004 r. Dz. U. nr 256, poz. 2572 z późn.
zm./ dotyczącego dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Zgodnie z art. 70 b ust.11. dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi
pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.
9).
W związku z powyższym
pracodawca ubiegający się o
dofinansowanie oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, jest
zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.
U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 ze zm.) do przedłożenia:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub
oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ).
W razie niezłożenia przez wnioskodawcę wymienionych dokumentów Wójt
Gminy nie będzie mógł udzielić takiemu pracodawcy dofinansowania kosztów
kształcenia młodocianego pracownika (art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - Dz. U. z
2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
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