Katalog kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach jednorazowej
dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Sukces we własnej firmie”
JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA
1. Środki z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, w przeciwieństwie do
środków stanowiących wsparcie pomostowe, mogą być przeznaczone na:
 Pokrycie wydatków uznanych za kluczowe i niezbędne dla uruchomienia oraz
prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez
Uczestniczkę/Uczestnika, w tym m.in. środki obrotowe (do wysokości nie
przekraczającej 40% dotacji), składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych
i budowlanych),
 Na pokrycie wydatków umożliwiających uruchomienie nowego przedsiębiorstwa ( w
tym m.in. zakup oraz leasing (raty) sprzętu, rozumianego jako środki trwałe,
wartości niematerialne i prawne oraz pozostały sprzęt i wyposażenie, np. meble,
dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa, jak
również dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej
działalności gospodarczej oraz koszty reklamy i promocji (do wysokości nie
przekraczającej 40% dotacji), założenia strony internetowej, zakup
oprogramowania komputerowego).
2. Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupnasprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:
 środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie
wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały
nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub
wspólnotowych,
 beneficjent zastrzega sobie możliwość opinii rzeczoznawcy w przypadku
zakupu sprzętu używanego gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł
(słownie: trzy tysiące pięćset złotych),
 umowy kupna sprzedaży nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny
(współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy
osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu,
 zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (tzn. potwierdzeniem
dokonania przelewu bankowego, potwierdzeniem przekazania gotówki
sprzedającemu).
 Środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji
przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy
i standardy.
3. Kwota przyznanych środków na uruchomienie działalności gospodarczej nie może być
przeznaczona na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
 wniesienie wkładów do spółek,
 zakup nieruchomości,
 opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez
prowadzenia działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji,







wniesienie kaucji.
sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków
Wspólnoty lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz
podwójnego finansowania),
zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia
zawartych w ramach prowadzonej działalności umów,
zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze
transportu towarów,
zapłatę składek ubezpieczeniowych.

WSPARCIE PPOMOSTOWE
1. Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat,
bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być
przeznaczone w szczególności na:
a) daniny publiczne:
 składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela,
 składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe)
właściciela,
 składki na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) właściciela,
 koszty ZUS pracodawcy w związku z zawartą z pracownikiem umową o
pracę
b) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń
bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, podatek od
nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej) itp.,
c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną,
cieplną, gazową, zużycie wody, wywóz nieczystości) itp.,
-d)koszty dzierżawy maszyn, urządzeń,
e) koszty zleceń usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np.
usługi księgowe, prowadzenie strony internetowej, porady prawne dot. prowadzonej
działalności itp.),
f) koszty ubezpieczeń związane
bezpośrednio z prowadzoną działalnością
gospodarczą, ubezpieczenie mienia, w tym OC samochodu firmowego, koszty
ubezpieczeń osobistych.
2. Środki wsparcia pomostowego nie mogą być przeznaczone na:





sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona
pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków
Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych
wydatków),
zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy
przepisów obowiązującego prawa,




zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy
umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
współfinansowanie wydatków, które podlegają finansowaniu z jednorazowej
dotacji na rozwój przedsiębiorczości.

