Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego
KATALOG WYDATKÓW
kwalifikujących się do dofinansowania
w ramach projektu „Więcej biznesu na Podkarpaciu”
Jednorazowa dotacja inwestycyjna (wsparcie finansowe) oraz podstawowe wsparcie pomostowe
powinny być przeznaczone na wydatki związane bezpośrednio z uruchomieniem działalności gospodarczej.
Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem muszą zostać poniesione przez Uczestnika Projektu
nie wcześniej niż następnego dnia po podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Katalog
wydatków jest zamknięty.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna
W ramach planowanej inwestycji mogą być ponoszone wyłącznie niżej wymienione wydatki związane
z rozpoczęciem działalności gospodarczej:
1) zakup nowych środków trwałych oraz wyposażenia, dla którego będzie prowadzona ewidencja
ilościowa lub ilościowo-wartościowa;
2) zakup używanych środków trwałych, lecz tylko i wyłącznie w przypadku spełniania następujących
warunków:
a) cena środka trwałego jest oszacowana przez rzeczoznawcę, nie przekracza wartości rynkowej,
określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
b) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego
dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
3) zakup wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie
licencje i oprogramowania:
4) zakup robót adaptacyjnych i materiałów budowlanych pod warunkiem, że:
a) pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są
niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu),
b) uczestnik projektu przedstawi kosztorys remontu wykonanego przez uprawnionych
kosztorysantów,
c) umowa najmu lokalu jest długoterminowa (w przypadku adaptacji obiektu wynajmowanego).
5) środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych, do wysokości 25% całkowitych
kosztów inwestycji (max. 10 000 zł) i tylko i wyłącznie w przypadku udowodnienia, że:
a) będą one wykorzystywane tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej,
b) nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu
towarów,
c) używane środki transportu spełniają warunki wymienione w pkt. 2.
Podstawowe wsparcie pomostowe
Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu. Środki przekazywane w ramach
finansowego wsparcia pomostowego mogą być przeznaczone w szczególności na:
1) zapłaty danin publicznoprawnych (w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne właściciela – dla osób ubezpieczających się w ZUS / KRUS, składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne pracowników), z wyjątkiem kar i grzywien,
2) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),
3) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę
w części bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),
4) koszty eksploatacji środków trwałych (w tym m.in. opłaty za olej, benzynę, gaz),
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koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
koszty usług pocztowych i kurierskich,
koszty usług księgowych,
koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
9) koszty usług prawnych,
10) koszty materiałów biurowych,
11) opłaty i przelewy bankowe,
12) koszty działań informacyjno – promocyjno – marketingowych,
13) środki obrotowe bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
5)
6)
7)
8)

PRZYKŁADOWE RODZAJE WYDATKÓW, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ KWALIFIKOWANE W RAMACH:
1. wsparcia finansowego (jednorazowej dotacji inwestycyjnej):
leasing maszyn, pojazdów i urządzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wniesienie wkładów do
spółek, zakup nieruchomości, opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do
spółek, 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, pozostałe wydatki kwalifikujące się do wsparcia w ramach podstawowego
wsparcia pomostowego, pozostałe wydatki nie mieszczące się w katalogu wydatków kwalifikowanych
w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
2. podstawowego wsparcia pomostowego:
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, zakup środków trwałych, zakup materiałów do produkcji oraz zakup towarów z
przeznaczeniem na sprzedaż, pozostałe wydatki nie mieszczące się w katalogu wydatków
kwalifikowanych w ramach wsparcia pomostowego
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