Młodociani pracownicy - Udzielenie dofinansowania
podmiotowi niepodlegającemu przepisom o pomocy
publiczne .

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyrażonym w piśmie z dnia 17 grudnia 2012 r. (znak:
DKZU-JF-5302-29/12) , dofinansowanie kosztów kształcenia jest dostępne zarówno dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą , jak i innych , czyli zarówno dla przedsiębiorców , jak i podmiotów niebędących
przedsiębiorcami . Powyższe oznacza , że podmioty , które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie
prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu)
również mogą otrzymać środki na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty . Należy bowiem zauważyć, że
zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego jest zatrudnieniem celowym – jego zadaniem jest przygotowanie
młodocianego w sposób praktyczny do wykonywania konkretnego zawodu . A zatem , jeżeli cel zatrudnienia został
osiągnięty i spełnione zostały warunki , o których mowa w art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty , nie ma podstaw
do odmowy dofinansowania .
W związku z powyższym fakt , że wnioskodawca nie podlega przepisom o pomocy publicznej (gdyż nie jest
przedsiębiorcą) , nie oznacza , że nie może on otrzymać dofinansowania na podstawie art. 70b ustawy o systemie
oświaty. O ile wnioskodawca spełnił wszystkie warunki określone w ww. ustawie , dofinansowanie to może zostać mu
udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis .
Analogicznie należy rozpatrywać przypadki , w których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (która,
co do zasady , nie prowadzi działalności gospodarczej) lub inny pomiot , który , co do zasady , nie podlega przepisom
o pomocy publicznej (np. dom pomocy społecznej, przedszkole, szkoła itp.)
W odniesieniu do przyznawania dofinansowania przykładowo przedszkolu publicznemu należy zwrócić uwagę , że
ewentualne zastosowanie przepisów o pomocy publicznej zależy od faktu , czy przedszkole to prowadzi działalność
gospodarczą . Kluczowym zagadnieniem jest, czy prowadzona przez placówkę stołówka obsługuje tylko dzieci i
personel przedszkola (realizacja zadań, działalność niegospodarcza) czy też oferuje odpłatnie obiady dla osób z
zewnątrz (działalność gospodarcza) . W pierwszym przypadku dofinansowanie należy przyznać bez stosowania
przepisów o pomocy de minimis , w drugim – udzielając zastosować przedmiotowe przepisy .

