Katalog kosztów kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego
finansowego w ramach projektu „Kreatorzy Sukcesu”
W ramach pomostowego wsparcia finansowego w kwocie 1 500,00 PLN netto/ miesiąc
(przyznawane wyłącznie w kwocie netto (bez podatku VAT) udzielane w oparciu o wniosek
uczestnika projektu na okres minimum 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności
gospodarczej. Na wniosek uczestnika projektu, w uzasadnionych przypadkach, wsparcie
finansowe może zostać przyznane na okres do 12 miesięcy) możliwe jest finasowanie
niezbędnych do poniesienia w pierwszym okresie funkcjonowania firmy kosztów, niezależnie
od poziomu przychodów, zgodnie z przedstawionym poniżej przykładowym katalogiem.
Rodzaj wydatku

Wydatki kwalifikowalne w ramach
finansowego wsparcia pomostowego

Wydatki niekwalifikowalne
w ramach finansowego
wsparcia pomostowego

Zakupy
towarów/surowców/
materiałów

- materiały biurowe/eksploatacyjne

Koszty
pracy/zatrudnienia
pracowników

- koszty zatrudnienia z tytułu umowy o - koszty

(w ramach obsługi administracyjnej
działalności)
- towary handlowe
- materiały do wykonywania usług

-

Czynsz i opłaty

-

Transport

Usługi obce

pracę (jeżeli konieczność zatrudnienia
wynika z charakteru działalności i
została uzasadniona w biznesplanie)
ZUSskładki
na
ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne właściciela
opłaty czynszowe z tytułu najmu
pomieszczeń
opłaty z tytułu najmu maszyn i urządzeń
opłaty za energię, c.o., gaz, wodę itp.
opłaty abonamentowe z tytułu wywozu
nieczystości/ odpadów

- koszt paliwa do samochodu, maszyn
- koszt opłat pocztowych/kurierskich

-

-

zatrudnienia z
tytułu umów cywilnoprawnych

- koszt opłat

pocztowych/kurierskich
(w ramach obsługi administracyjnej
związanych z dostawą
działalności)
towarów/materiałów
usługi księgowe
- usługi podwykonawcze
usługi prawnicze
- usługi sprzątania
usługi ksero, drukowania
- usługi naprawy
(wyłącznie
w
ramach
obsługi
samochodu
administracyjnej działalności)
(remontowe,
usługi serwisu/naprawy maszyn i
blacharskie)
urządzeń
koszt abonamentu za użytkowanie
oprogramowania specjalistycznego

- okresowe usługi serwisu, w tym badania

techniczne
samochodu
warunkiem,
że
pojazd
wykorzystywany w ramach DG
Reklama

(pod
jest

- koszt ogłoszeń w mediach
- koszt wydruku materiałów

- koszt umieszczenia oferty

w serwisach
sprzedażowych i
aukcyjnych

reklamowych
- pozycjonowanie www

Ubezpieczenia

- ubezpieczenie od kradzieży
- ubezpieczenie od ognia
-

-

Koszty
telekomunikacyjne

-

i

innych

żywiołów
ubezpieczenie komunikacyjne „AUTOCASCO” (pod warunkiem, że pojazd jest
wykorzystywany w ramach działalności
gospodarczej)
obowiązkowe składki ubezpieczeniowe
OC z tytułu prowadzonej działalności
koszty abonamentu telefonicznego/
rozmów telefonicznych
opłaty za dostęp do Internetu/
korzystanie z Internetu
opłaty z tytułu umów leasingu

Leasing

-

Koszty szkoleń

- koszty szkoleń i doradztwa związanych z

Inne koszty

prowadzoną działalnością gospodarczą
(za zgodą realizatora projektu)
- koszty obsługi rachunku bankowego
- składki
członkowskie
organizacji
branżowych
- koszty związane z wymogami BHP

Powyższy katalog nie jest zamknięty i może być aktualizowany. Oznacza to, że w ramach
udzielonego finansowego wsparcia pomostowego Przedsiębiorca może finansować również
inne koszty o ile mają one charakter stały, są niezbędne do poniesienia w pierwszym okresie
działalności, wynikają z założeń biznesplanu i były konsultowane z realizatorem projektu.
Środki wsparcia pomostowego finansowego nie mogą być przeznaczone w szczególności na:
a) zapłatę grzywien, kar i innych podobnych opłat wynikających z naruszenia przez
beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,
b) zapłatę odszkodowań i kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta
pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
c) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze
transportu towarów,

d) w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe finansowe nie mogą być tożsame z wydatkami
poniesionymi z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (z jednorazowej
dotacji inwestycyjnej)
W ramach wsparcia pomostowego w formie finansowej w żadnym przypadku nie dochodzi
do finansowania ze środków projektu podatku VAT .

