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 Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu wraz z załącznikami, które 
uległy zmianie. 
 
Poniżej przedstawiam zestawienie zmian jakie zostały wprowadzone w w/w dokumentach – zmiany/ 
uzupełnienia zapisów wynikające z w/w dokumentów oznaczono kolorem niebieskim w kolumnie „zapis po 
zmianie”.  
 
1. Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości 

l.p. Paragraf, 
ust., pkt 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1 §1 pkt. 25 
i 26 

brak Kwota pełna – kwota dofinansowania równa 
kwocie wnioskowanej przyznanej na podstawie 
biznesplanu w przypadku gdy Uczestnik/czka 
oświadczył/a, że nie zamierza się zarejestrowad 
jako podatnik VAT, 
Kwota pomniejszona – kwota dofinansowania 
wynikającej z ilorazu kwoty przyznanej na 
podstawie biznesplanu i liczby 1,23 (np. kwota 
przyznana 123,00 zł./ 1,23=100,00 zł.) w 
przypadku gdy Uczestnik/czka oświadczyła/a, że 
zamierza zarejestrowad się jako podatnik VAT. 

2 §3 ust. 2 (…) Planowany termin zarejestrowania 
działalności gospodarczej przez 
Uczestników/czki Projektu: II kwartał 2019  

(…) Planowany termin zarejestrowania 
działalności gospodarczej przez Uczestników/czki 
Projektu: III kwartał 2019 r. 

3 §3 ust. 18 Zakup rzeczy używanych ze środków wsparcia 
na rozwój przedsiębiorczości może nastąpid 
po spełnieniu następujących warunków: 

a. cena nabytej rzeczy nie przekracza jej 
wartości rynkowej i jest niższa od 
wartości rzeczy nowej, 

b. rzecz posiada właściwości techniczne 
niezbędne do realizacji działania oraz 
odpowiada odpowiednim normom, 
standardom i przepisom prawa. 

 Zakup rzeczy używanych ze środków wsparcia 
na rozwój przedsiębiorczości może nastąpid po 
spełnieniu następujących warunków: 

a. cena nabytej rzeczy nie przekracza jej 
wartości rynkowej i jest niższa od 
wartości rzeczy nowej, 

b. rzecz posiada właściwości techniczne 
niezbędne do realizacji działania oraz 
odpowiada odpowiednim normom, 
standardom i przepisom prawa. 

c. nabyta rzecz nie została zakupiona z 
wykorzystaniem środków publicznych 
krajowych lub pochodzących z funduszy 
Unii Europejskiej w okresie 7 lat 
poprzedzających datę dokonania 
sprzedaży. 

 

3a §4 ust. 9 (…) Planowany termin naboru biznesplanów 
to: II kwartał 2019 r. 

Planowany termin naboru biznesplanów to: III 
kwartał 2019 r. 

4 §6 ust. 4 III.Trwałości projektu (0-25): 

 spójnośd wykształcenia oraz 
doświadczenia zawodowego 
wnioskodawcy z planowanym 
przedsięwzięciem – maksymalna liczba 

III.Trwałości projektu (0-25): 

 spójnośd wykształcenia oraz doświadczenia 
zawodowego wnioskodawcy z planowanym 
przedsięwzięciem – maksymalna liczba 
punktów – 10 
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punktów – 10 

 posiadane zaplecze finansowe, w tym 
wkład własny- maksymalna liczba punktów 
– 10 

 posiadane zaplecze materiałowe – 
maksymalna liczba punktów – 5 

 posiadane zaplecze finansowe, w tym wkład 
własny- maksymalna liczba punktów – 5 

 posiadane zaplecze materiałowe – 
maksymalna liczba punktów – 10 

5 §7 ust. 4 (…) Planowany termin rejestracji działalności 
gospodarczych przez Uczestników/czki 
projektu to II kwartał 2019 r. 

(…) Planowany termin rejestracji działalności 
gospodarczych przez Uczestników/czki projektu 
to III-IV kwartał 2019 r. 

6 §7 ust. 7a Brak 7a. Umowa, o której mowa w ust. 7, powinna 
zawierad w szczególności zobowiązanie 
uczestnika/czki projektu do: 
a) prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres co najmniej 12 miesięcy;  
b) wydatkowania dotacji zgodnie z 

zatwierdzonym biznesplanem;  
c) złożenia rozliczenia otrzymanych środków, o 

którym mowa w pkt 11, w określonym przez 
beneficjenta terminie;  

d) poddania się kontroli beneficjenta i 
właściwych instytucji w okresie 
obowiązywania umowy;  

e) wniesienia zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy;  

f) zgłoszenia do beneficjenta w terminie 14 dni 
faktu zarejestrowania się jako podatnik VAT, 
o ile dotacja została przyznana w pełnej 
kwocie 

1
;  

g) złożenia oświadczeo, że:  
i. nie był karany karą zakazu dostępu do 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 
pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077, dalej „ufp”) i jednocześnie 
zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia beneficjenta o zakazach 
dostępu do środków o których mowa w 
art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w 
stosunku do niego w okresie realizacji 
umowy,  

ii. nie był karany za przestępstwo skarbowe 
oraz korzysta w pełni z praw publicznych i 
posiada pełną zdolnośd do czynności 
prawnych,  

                                                 
1  W okresie 5 lat liczonym od złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 11, co wynika z możliwości dokonania korekty 

deklaracji podatkowej w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 
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iii. nie korzystał lub nie skorzysta równolegle 
z innych środków publicznych, w tym 
zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu 
Pracy oraz środków oferowanych w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na pokrycie tych samych 
wydatków związanych z podjęciem oraz 
prowadzeniem działalności gospodarczej,  

iv. działalnośd gospodarcza, na którą 
otrzymuje środki nie była prowadzona 
wcześniej przez członka rodziny, z 
wykorzystaniem zasobów materialnych 
(pomieszczenia, sprzęt itp.) 
stanowiących zaplecze dla tej 
działalności,  

v. w związku z uzyskaniem wsparcia 
finansowego na uruchomienie 
działalności gospodarczej w ramach 
projektu współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, nie zamierza zarejestrowad 
się jako podatnik VAT.  

h) zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wezwania od beneficjenta, dofinansowania wraz 
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia 
otrzymania dofinansowania w przypadku:  

i. wykorzystania otrzymanego 
dofinansowania niezgodnie z 
przeznaczeniem,  
ii. prowadzenia działalności gospodarczej 
przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do 
okresu prowadzenia działalności 
gospodarczej zalicza się przerwy w jej 
prowadzeniu z powodu choroby lub 
korzystania ze świadczenia 
rehabilitacyjnego),  
iii. zawieszenia prowadzenia działalności 
gospodarczej w okresie pierwszych 12 
miesięcy prowadzenia działalności 
gospodarczej,  
iv. złożenia niezgodnego z prawdą 
oświadczeo, zaświadczenia lub informacji 
wymaganych w umowie.  

i) zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty 
pełnej i pomniejszonej w przypadku zaistnienia 
sytuacji, o której mowa w lit. f  
– w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia 
złożenia pierwszej deklaracji podatkowej VAT;  
j) zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty 
pełnej i pomniejszonej wraz z odsetkami 
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ustawowymi liczonymi od dnia zarejestrowania 
się jako podatnik VAT7 w przypadku, gdy 
weryfikacja, o której mowa w pkt 14 wykaże, że 
uczestnik zarejestrował się jako podatnik VAT, a 
nie zgłosił tego faktu beneficjentowi zgodnie z lit. 
f  
– w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wezwania od beneficjenta. 

7 §7 ust. 10 
lit. c 

(…) Dopuszczalne formy zabezpieczenia to w 
szczególności: (…) 

c)poręczenie, 

(…) 

(…) Dopuszczalne formy zabezpieczenia to w 
szczególności: (…) 
c)poręczenie wniesione przez osoby fizyczne lub 
fundusz poręczeniowy, 
(…) 

8 §7 ust. 11 W uzasadnionych przypadkach np. ze względu 
na specyfikę prowadzonej działalności, 
charakter ponoszonych wydatków, 
Beneficjent może nie wyrazid zgody na 
złożenie zabezpieczenia w formie 
proponowanej przez Beneficjenta pomocy. 

 

W uzasadnionych przypadkach np. ze względu na 
specyfikę prowadzonej działalności, charakter 
ponoszonych wydatków lub wynik oceny sytuacji 
majątkowej Beneficjenta pomocy, Beneficjent 
może nie wyrazid zgody na złożenie 
zabezpieczenia w formie proponowanej przez 
Beneficjenta pomocy lub wezwad do złożenia 
dodatkowego zabezpieczenia. 

9 §7 ust. 15 W przypadku braku osoby spełniającej wyżej 
wskazane wymagania, poręczycielami mogą 
byd dwie lub więcej osób fizycznych, każda z 
nich ze stałym dochodem brutto w wysokości 
co najmniej 2 250,00 zł. brutto 

W przypadku braku osoby spełniającej wyżej 
wskazane wymagania, poręczycielami mogą byd 
dwie lub więcej osób fizycznych, każda z nich ze 
stałym dochodem brutto w wysokości co 
najmniej 2 500,00 zł. brutto 

10 § 9 ust. 4 Finansowe wsparcie pomostowe może byd 
przeznaczone w szczególności na następujące 
rodzaje kosztów:  

1) składki na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne,  

2) koszty opłat telekomunikacyjnych 
(telefon, internet, itp.),  

3) wydatki na media (woda, gaz, 
elektrycznośd itp.),  

4) koszty wynajmu pomieszczeo,  

5) koszty zlecania usług związanych 
bezpośrednio z działalnością gospodarczą 
(np. zlecenie obsługi księgowej).  

 

Finansowe wsparcie pomostowe jest 
przeznaczone na pokrycie:  
1)obowiązkowych składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne,  
2)podatku dochodowego od osób fizycznych, 
3)innych wydatków bieżących w kwocie netto tj. 
bez podatku VAT

2
 np. 

a) opłaty za wynajem/dzierżawę 
pomieszczeo w części bezpośrednio 
wykorzystywanej do prowadzenia 
działalności gospodarczej;  

b) podatek od nieruchomości i inne 
wymagane prawem daniny publiczne 
(np. abonament radiowo – telewizyjny); 

c) opłaty media: za energię elektryczną, 
ogrzewanie, wodę i ścieki, koszty 
wywozu odpadów i nieczystości, 

d) koszty najmu, dzierżawy lub leasingu 
(rata kapitałowa) pojazdów, maszyn i 
urządzeo wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

                                                 
2 Zgodnie z brzmieniem wynikającym z Zaleceo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 5 lutego 2019 r. dotyczących rozliczania podatku od 
towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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e) koszty usług telekomunikacyjnych i 
teleinformatycznych (telefon, Internet) 

f) materiałów biurowych i 
eksploatacyjnych do sprzętu 
zakupionego w ramach przyznanej 
dotacji np. papier, tusz, toner, pieczątki 
itp., 

g) koszty ubezpieczeo związanych z 
działalnością gospodarczą: OC oraz 
majątkowe, w tym ubezpieczenie OC 
pojazdów wykorzystywanych przy 
działalności gospodarczej, 

h) koszty wynagrodzenia 1 osoby, do 
której zatrudnienia zobowiązał/a się 
uczestnik/czka projektu w biznesplanie 
w wysokości nie przekraczającej 
minimalnego wynagrodzenia; 

i) koszty opłat pocztowych i kurierskich; 
j) koszty zlecania usług związanych 

bezpośrednio z działalnością 
gospodarczą (np. zlecenie obsługi 
księgowej).  

k) inne bezpośrednio związane z rodzajem 
działalności np. koncesje, pozwolenia. 

11 § 9 ust. 8 Wydatki w ramach wsparcia pomostowego 
ponoszone są w kwotach brutto (łącznie  
z podatkiem VAT) wyłącznie przez 
Uczestników/czki projektu, którzy nie mają 
prawnej możliwości odzyskania VAT. Status 
podatnika VAT weryfikuje się na podstawie 
oświadczenia załączonego do biznesplanu. W 
przypadku zmiany statusu podatkowego 
Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a 
do poinformowania o tym Beneficjenta oraz 
zwrotu w terminie nie dłuższym niż 90 dni od 
złożenia pierwszej deklaracji podatkowej 
kwoty podatku VAT stanowiącej 23% 
otrzymanej dotacji. Status podatkowy będzie 
również monitorowany przez Beneficjenta nie 
rzadziej niż raz na kwartał oraz po upływie 12 
miesięcy od rozpoczęcia działalności na 
Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów 
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/ppWe
ryfikacja statusu podatkowego jest 
dokumentowana przez Beneficjenta. 

(usunięto) 
 

12 Załączniki  Dopisano pkt. 14) Wzór zestawienia wydatków 
poniesionych w ramach podstawowego/ 
przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z 
oświadczeniem (załącznik nr 13a)  
Pozostałe punkty uległy przesunięciu 

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp
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2. Biznesplan 

l.p. Częśd BP Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1 Cz. II. Pkt. 2 Nazwa i rodzaj działalności w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej 

Nazwa i rodzaj działalności w rozumieniu 
ustawy Prawo Przedsiębiorców 

2 Cz. IV Uczestnicy projektu rozliczają wydatki ponoszone 
w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w 
kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) jeżeli 
nie są zarejestrowani jako płatnicy podatku VAT. 
Uczestnik projektu ubiegający się o środki na 
rozwój przedsiębiorczości powinien 
jednoznacznie określid na etapie konstruowania 
założeo biznesplanu, czy zamierza zarejestrowad 
się jako płatnik podatku VAT czy też nie. 
Uczestnicy projektu rozliczają wydatki ponoszone 

w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości : 

a) w kwocie pełnej brutto ( łącznie z 

podatkiem VAT) tj. przyznanej na 

podstawie biznesplanu w przypadku gdy 

Uczestnik/czka oświadczył/a, że nie 

zamierza się zarejestrowad jako 

podatnik VAT, 

b) w kwocie pomniejszonej tj. wynikającej 

z ilorazu kwoty przyznanej na podstawie 

biznesplanu  

i liczby 1,23 (np. kwota przyznana 

123,00 zł./1,23=100,00 zł.) w przypadku 

gdy Uczestnik/czka oświadczyła/a, że 

zamierza zarejestrowad się jako 

podatnik VAT. 

Status podatnika VAT weryfikuje się na 
podstawie oświadczenia załączonego do 
biznesplanu. W przypadku zmiany statusu 
podatkowego Uczestnik/czka projektu jest 
zobowiązany/a do poinformowania o tym 
Beneficjenta oraz zwrotu w terminie nie 
dłuższym niż 90 dni od złożenia pierwszej 
deklaracji podatkowej kwoty podatku VAT 
stanowiącej 23% otrzymanej dotacji. Status 
podatkowy będzie również monitorowany przez 
Beneficjenta nie rzadziej niż raz na kwartał oraz 
po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia 
działalności na Portalu Podatkowym 
Ministerstwa Finansów 
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp. 
Weryfikacja statusu podatkowego jest 
dokumentowana przez Beneficjenta. 

 

Uczestnicy projektu rozliczają wydatki 
ponoszone w ramach dotacji na rozwój 
przedsiębiorczości w kwotach brutto 
(łącznie z podatkiem VAT) jeżeli nie są 
zarejestrowani jako płatnicy podatku VAT. 
Uczestnik projektu ubiegający się o środki 
na rozwój przedsiębiorczości powinien 
jednoznacznie określid na etapie 
konstruowania założeo biznesplanu, czy 
zamierza zarejestrowad się jako płatnik 
podatku VAT czy też nie a następnie w 
momencie podpisania umowy o 
udzielenie wsparcia finansowego na 
rozwój przedsiębiorczości, zobowiązad się 
do: 
a) poinformowania beneficjenta w 

terminie 14 dni o fakcie 
zarejestrowania się jako podatnik 
VAT, o ile dotacja została przyznana 
w pełnej kwocie  

b) zwrotu kwoty stanowiącej różnicę 
kwoty pełnej i pomniejszonej w 
przypadku zaistnienia sytuacji, o 
której mowa w lit. a) w terminie nie 
dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia 
pierwszej deklaracji podatkowej VAT;  

 

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp
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3. Szczegółowe zestawienie towarów i usług do biznesplanu 

l.p. Opis pozycji Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1 Kolumna 4 Koszt jednostkowy w PLN Koszt jednostkowy brutto w PLN 

2 Kolumna 6 Planowany łączny koszt kwalifikowany w PLN Planowany łączny koszt kwalifikowany w PLN 
(brutto) 

 
4. Karta oceny biznesplanu 

l.p. Kryterium 
oceny 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1 III. 2 Posiadane zaplecze finansowe, w tym wkład 
własny – 10 

Posiadane zaplecze finansowe, w tym wkład 
własny – 5 

2 III.3 Posiadane zaplecze materiałowe – 5 Posiadane zaplecze materiałowe – 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Umowa na udzielenie wsparcia finansowego 

l.p. Paragraf, 
ust., pkt 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1 § 2 ust. 9 Brak Uczestnik/czka projektu oświadcza, że: 

a) nie był/a karany/a karą zakazu dostępu do 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych i jednocześnie 
zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia Beneficjenta o zakazach 
dostępu do środków o których mowa w art. 5 
ust. 3 pkt 1 i 4 ufp orzeczonych w stosunku do 
niego w okresie realizacji umowy,  

b) nie był/a karany/a za przestępstwo skarbowe 
oraz korzysta w pełni z praw publicznych i 
posiada pełną zdolnośd do czynności 
prawnych,  

c) nie korzystał/a lub nie skorzysta równolegle z 
innych środków publicznych, w tym zwłaszcza 
ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz 
środków oferowanych w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, na 
pokrycie tych samych wydatków związanych z 
podjęciem oraz prowadzeniem działalności 
gospodarczej,  

d) działalnośd gospodarcza, na którą otrzymuje 
środki nie była prowadzona wcześniej przez 
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członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów 
materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) 
stanowiących zaplecze dla tej działalności,  

e) w związku z uzyskaniem wsparcia 
finansowego na uruchomienie działalności 
gospodarczej w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, nie 
zamierza/zamierza (niewłaściwe skreślid) 
zarejestrowad się jako podatnik VAT.  

2 § 4 ust. 10 Brak Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się zgłosid 
Beneficjentowi w terminie 14 dni faktu 
zarejestrowania się jako podatnik VAT. Zgłoszenie 
powinno byd dokonane na piśmie. 

3 § 8 ust. 2 Uczestnik/czka projektu ma obowiązek 
dokonania zwrotu części otrzymanych 
środków wraz                  z należnymi 
odsetkami naliczonymi jak dla zaległości 
podatkowych od dnia udzielenia 
wsparcia do dnia zapłaty, w terminie 14 
dni od dnia otrzymania wezwania do 
zwrotu od Beneficjenta, jeżeli: 
a) nie usunie braków lub nie złoży 

wyjaśnieo, o których mowa w § 4 
ust. 4 dotyczących części 
wydatkowanych środków,  

b) otrzymane środki wykorzysta w 
części niezgodnie z przeznaczeniem, 

c) przedstawił fałszywe lub niepełne 
oświadczenia w celu uzyskania 
wsparcia finansowego, jeśli 
oświadczenia te mają wpływ na 
prawidłowe wydatkowanie części 
otrzymanego wsparcia. 

Uczestnik/czka projektu ma obowiązek: 
a) zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty 

pełnej i pomniejszonej w przypadku 
zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 
10 – w terminie nie dłuższym niż 90 dni od 
dnia złożenia pierwszej deklaracji podatkowej 
VAT;  

b)  zwrotu kwoty stanowiącej różnicę kwoty 
pełnej i pomniejszonej wraz z odsetkami 
ustawowymi liczonymi od dnia 
zarejestrowania się jako podatnik VAT7 w 
przypadku, gdy weryfikacja informacji na 
portalu podatkowym wykaże, że 
Uczestnik/czka zarejestrował/a się jako 
podatnik VAT i nie zgłosił tego faktu 
Beneficjentowi zgodnie z § 4 ust. 10 – w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania 
od Beneficjenta. 

 

 
6. Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego 

l.p. Paragraf, 
ust., pkt 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie 

1 § 1 ust. 2 Uczestnik/czka projektu otrzymuje środki 
finansowe w ramach wsparcia pomostowego 
na zasadach i warunkach określonych w 
niniejszej Umowie na pokrycie wydatków 
koniecznych do pokrycia w pierwszym okresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, w 
tym m.in. składek na ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
podatków oraz opłat administracyjnych 
związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, niezależnie od poziomu 

Uczestnik/czka projektu otrzymuje środki 
finansowe w ramach wsparcia pomostowego 
na zasadach i warunkach określonych w 
niniejszej Umowie na pokrycie wydatków 
koniecznych do poniesienia w pierwszym 
okresie prowadzenia działalności 
gospodarczej określonych we wniosku o 
wsparcie pomostowe, w tym m.in. 
obowiązkowych składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz innych wydatków bieżących 
ponoszonych w kwotach netto tj. bez 
podatku VAT, niezależnie od poziomu 
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przychodów. 

 

przychodów. 

2 § 3 ust. 3 Beneficjent w dniu podpisania niniejszej 
Umowy zobowiązany jest wydad 
Uczestnikowi projektu zaświadczenie o 
udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 
października 2014 r. (poz. 1550) w sprawie 
zaświadczeo o pomocy de minimis i pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 

Beneficjent w dniu podpisania niniejszej 
Umowy zobowiązany jest wydad 
Uczestnikowi/czce projektu zaświadczenie o 
udzielonej pomocy de minimis, zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
zaświadczeo o pomocy de minimis i pomocy 
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(tekst jedn. wg obwieszczenia PRM z 29 
stycznia 2018 r. Dz.U 2018, poz. 350). 

3 § 4 ust. 2 Rozliczenie wydatków przewidzianych we 
Wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 nastąpi 
poprzez złożenie w okresach miesięcznych 
oświadczenia o dokonaniu wydatków wg 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 
potwierdzenia zapłaty składek 
ubezpieczeniowych i zdrowotnych za 
Uczestnika/czkę projektu oraz zatrudnionego 
pracownika (jeżeli dotyczy). 

Rozliczenie wsparcia pomostowego 
finansowego nastąpi na podstawie 
składanego w okresach miesięcznych: 
a) rozliczenia zawierającego zestawienie 

poniesionych wydatków sporządzonego 
w oparciu o dokumenty księgowe; 

b) oświadczeniem o dokonaniu wydatków 
wg zestawienia. 

c) potwierdzenia zapłaty składek 
ubezpieczeniowych i zdrowotnych za 
Uczestnika/czkę projektu oraz 
zatrudnionego pracownika (jeżeli 
dotyczy). 

4 § 4 ust. 6 Wydatki w ramach otrzymanego wsparcia 
ponoszone są w kwotach brutto (łącznie  
z podatkiem VAT) wyłącznie przez 
Uczestników/czki projektu, którzy nie mają 
prawnej możliwości odzyskania VAT. 
Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany/a 
do poinformowania Beneficjenta  
o zmianie statusu podatkowego oraz zwrotu 
w terminie nie dłuższym niż 90 dni od 
złożenia pierwszej deklaracji podatkowej 
kwoty podatku VAT stanowiącej 23% 
otrzymanej dotacji. 

Wydatki w ramach otrzymanego wsparcia 
rozliczane są w kwotach netto tj. bez podatku 
VAT. 

 

 
Ponadto  wzór załącznika nr 13 uzupełnionego o tabelę kategorii wydatków wsparcia pomostowego, które UP 
planuje sfinansowad oraz utworzonego Załącznika nr 13 a stanowiącego „zestawienie wydatków poniesionych w 
ramach wsparcia pomostowego finansowego” 
 
 

 


