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ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW DOTACJI 

ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 

 

DOTACJA 

1. Wypłata i rozliczenie dotacji: 

a. maksymalna kwota netto Dotacji nie przekracza wartości 24.500,00 PLN, a 

maksymalna wnioskowana kwota brutto nie przekracza 6-krotności przeciętnego 

wynagrodzenia za pracę o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 28 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującego w dniu przyznania 

wsparcia (tożsamym z dniem podpisania umowy o przyznanie wsparcia 

finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej)  (dalej jako dotacja), 

zgodnie z zapisami Umowy. 

b. dotacja wypłacana jest Uczestnikowi projektu w kwocie netto, tj. w kwocie brutto 

wskazanej w Biznesplanie, pomniejszonej o wartość wykazanego w Biznesplanie 

podatku VAT, w 2 transzach: 

i. I transza, w maksymalnej wysokości 80% kwoty Dotacji, wypłacana po 

podpisaniu Umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia przez Uczestnika 

projektu; 

ii. II transza, w wysokości pozostałej kwoty Dotacji do wypłaty, w kwocie 

pomniejszonej o wypłaconą wysokość I transzy i nie większej niż 

pozostała część kwoty Dotacji, po rozliczeniu minimum 70% otrzymanej I 

transzy, zatwierdzeniu poniesionych wydatków na podstawie dokumentów 

źródłowych zgodnie z Biznesplanem oraz po przeprowadzeniu przez 

Beneficjenta kontroli. 

c. jeżeli w ramach rozliczenia I transzy dotacji wykazane zostaną wydatki w kwocie 

netto niższej niż planowana kwota netto przypadająca na rozliczany zakres 

rzeczowy biznesplanu, II transza dotacji: 

i. zostaje pomniejszona o kwotę wykazanych oszczędności netto w 

przypadku braku aktualizacji Biznesplanu zgodnie z procedurą wskazaną 

w Umowie, dotyczącą przesunięcia wykazanych oszczędności na 

pozostałe pozycje zestawienia towarów lub usług przewidywanych do 

zakupu, 

ii. nie zostaje pomniejszona o kwotę wykazanych oszczędności netto w 

przypadku aktualizacji Biznesplanu zgodnie z procedurą wskazaną w 

Umowie, dotyczącą przesunięcia wykazanych oszczędności na pozostałe 

pozycje zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupu. 

 

2. Wydatkowanie środków dotacji 

a. Wszelkie wydatki, związane z zakładaniem działalności gospodarczej, poniesione 

przed podpisaniem Umowy Uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny 

koszt, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia 
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zarejestrowania przedsiębiorstwa mogą zostać zrefundowane w przypadku 

otrzymania środków finansowych w ramach projektu. 

b. Uczestnik jest rozliczany przez Beneficjenta ze zrealizowania zadań określonych 

w Biznesplanie,  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji 

stanowiącym część Biznesplanu oraz z poszczególnych wydatków na podstawie 

zapisów Umowy. 

c. zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków 

ujętych w zaakceptowanym przez Beneficjenta harmonogramie rzeczowo-

finansowym inwestycji, dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 10% 

zakładanej wartości wydatku. W przypadku zmiany w zakresie terminu 

dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, 

parametrów technicznych sprzętu oraz innych należy zwrócić się do Beneficjenta 

z prośbą o zmianę. 

d. wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w złotych polskich na 

rachunek Uczestnika projektu prowadzony w złotych polskich. 

e. Uczestnik powinien dokonywać płatności jedynie ze wskazanego w Umowie 

rachunku bankowego firmy w formie bezgotówkowej. 

 

3. Wydatki kwalifikowalne z Dotacji: 

a. środki Dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za 

niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, zawartych w Biznesplanie i 

odpowiednio uzasadnionych. 

b. środki Dotacji służą pokryciu wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowego 

przedsiębiorstwa, a nie stanowią pomocy operacyjnej, służącej pokryciu kosztów 

bieżącej działalności przedsiębiorstwa. 

c. środki z mogą być przeznaczone w szczególności na: 

i. zakup nowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i 

elementów wyposażenia, z wyłączeniem środków transportu, 

ii. zakup używanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych i elementów wyposażenia, z wyłączeniem środków transportu, 

iii. zakup używanych środków trwałych jest możliwy, przy spełnieniu łącznie 

następujących warunków: 

 cena zakupionego środka trwałego używanego nie może 

przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż cena 

podobnego nowego sprzętu (np. wydruk ze stron internetowych), 

 sprzedający wystawi deklarację zakupu środka trwałego, 

określającą jego pochodzenie (sprzedający wystawia deklarację, 

że środek trwały nie został nabyty ze środków publicznych w ciągu 

ostatnich 7 lat), 

 środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do 

realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia 

obowiązujące normy i standardy, 

iv. zakup środków obrotowych (do 20% wartości dotacji w przypadku 

działalności produkcyjno-handlowej – główne PKD), 

v. zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w 

bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego 
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dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i 

osiągnięcia celów założonych w Biznesplanie), a lokal nie stanowi części 

lokalu mieszkalnego, 

vi. środki transportu (jednak nie więcej niż 50% wysokości Dotacji, chyba że 

są to specjalistyczne środki transportu, tj. taxi, samochód do nauki jazdy, 

koparka, w zależności o specyfiki działalności – główne PKD), pod 

warunkiem, że: 

 stanowią niezbędny element Biznesplanu i będą wykorzystywane 

do celu określonego w Biznesplanie, 

 nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w 

zakresie drogowego transportu towarów, 

 ich zakup jest ściśle związany z rodzajem planowanej działalności 

gospodarczej, nie może być celem samym w sobie, a jedynie 

usprawnić prowadzenie działalności, o której dofinansowanie stara 

się Uczestnik projektu, 

 wartość pojazdu nie może przekraczać jego wartości rynkowej i 

musi być niższa niż cena podobnego nowego (np. wydruk ze stron 

internetowych). 

 

4. Dokumentowanie wydatków: 

a. wszelkie zakupy finansowane z dotacji należy udokumentować dokumentem 

wystawionym na działalność gospodarczą (firmę). 

b. dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatkowania środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości są: 

i. faktury lub inne dokumenty księgowe (rachunek/ umowa kupna 

sprzedaży) o równoważnej wartości dowodowej, 

ii. dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń lub wykonanie prac, 

iii. wyciągi bankowe z rachunku Uczestnika projektu lub przelewy bankowe 

potwierdzające dokonanie płatności, 

iv. inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie środków 

finansowych. 

 

5. Rozliczenie środków Dotacji: 

a. rozliczenie Dotacji Uczestnik projektu powinien przedstawić najpóźniej w terminie 

30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydatkowania środków. 

b. w celu rozliczenia dotacji Uczestnik przygotowuje Oświadczenie o wydatkowaniu 

środków zgodnie z Biznesplanem oraz Zestawienie dokumentów 

potwierdzających poniesione wydatki, zgodne z wzorem przedstawionym przez 

Beneficjenta. 

c. jako potwierdzenie poniesionych wydatków Uczestnik projektu przedkłada kopie 

dokumentów oraz dowodów zapłaty. 

d. dokumenty, o których mowa w lit. c muszą spełniać następujące warunki: 

i. muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Uczestnika projektu 

czytelnym podpisem oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, 
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ii. data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być 

wcześniejsze niż data rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

iii. dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny 

być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po 

średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze, 

iv. z treści dokumentu musi wynikać informacja o dacie i sposobie zapłaty, 

v. dokumenty muszą być oznaczone numerem ewidencyjnym, pod którym 

dany element jest wpisany do ewidencji wydatków prowadzonej przez 

Uczestnika projektu, 

vi.  środki trwałe muszą zostać wpisane do ewidencji środków trwałych, lub 

wyposażenia, a na dokumencie musi się znaleźć numer, pod którym 

dokument w tej ewidencji się znajduje, 

vii. do dokumentów należy dołączyć: 

 kopie zawartych umów (jeśli są zawarte), 

 w przypadku umów zawartych w języku obcym należy dostarczyć 

tłumaczenie dokumentu dokonane przez tłumacza przysięgłego, 

 w przypadku faktur w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie 

przysięgłe faktur, 

 w przypadku płatności w innej walucie niż PLN, należy dołączyć 

kopie wyciągu bankowego potwierdzającego kurs wymiany walut 

lub dokument z kantoru potwierdzający kurs wymiany lub wydruk 

tabeli kursów średnich walut obcych NBP z dnia dokonania 

transakcji, 

 kopie zamówień (jeśli są sporządzane). 

 

WSPARCIE POMOSTOWE 

 

6. Wypłata i rozliczenie wsparcia pomostowego finansowego: 

a. wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej wypłacane jest 

miesięcznie w kwocie nie większej niż 1.850,00 PLN netto, a brutto nie większej 

niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w 

przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 

wypłacenia wsparcia bezzwrotnego, przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

b. Wsparcie pomostowe wypłacane jest Uczestnikowi projektu w kwocie netto, tj. w 

kwocie brutto wskazanej w Biznesplanie, pomniejszonej o wartość wykazanego w 

Biznesplanie podatku VAT. 

c. pierwsza transza wypłacana jest wraz z Dotacją, natomiast każda kolejna po 

udokumentowaniu przez Uczestnika opłacania składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne oraz poniesienia innych wydatków przedstawionych we 

Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego wraz z dowodami 

zapłaty. 

 

7. Wydatkowanie wsparcia pomostowego finansowego: 

a. Wszelkie wydatki, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

poniesione przed podpisaniem Umowy Uczestnik projektu ponosi na własne 
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ryzyko i własny koszt, z zastrzeżeniem, że wydatki kwalifikowalne poniesione od 

dnia zarejestrowania przedsiębiorstwa mogą zostać zrefundowane w przypadku 

otrzymania środków finansowych w ramach projektu. 

b. Uczestnik jest rozliczany przez Beneficjenta z wydatków określonych we Wniosku 

o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego. 

c. w przypadku zmian dotyczących wprowadzenia nowych kategorii wydatków lub  

przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w 

zaakceptowanym przez Beneficjenta Wniosku, należy zwrócić się do Beneficjenta 

z prośbą o zmianę. 

d. wszystkie płatności będą dokonywane przez Beneficjenta w złotych polskich na 

rachunek Uczestnika projektu prowadzony w złotych polskich. 

e. Uczestnik powinien dokonywać płatności jedynie ze wskazanego w Umowie 

rachunku bankowego firmy w formie bezgotówkowej. 

 

8. Wydatki kwalifikowalne ze wsparcia pomostowego finansowego: 

a. środki ze wsparcia pomostowego finansowego mają na celu ułatwić 

początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych wydatków związanych z 

bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej (pomoc operacyjna). 

b. środki z mogą być przeznaczone w szczególności na: 

i. zobowiązania publicznoprawne (w tym przede wszystkim składki na 

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne właściciela – dla osób 

ubezpieczających się w ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne pracowników), z wyjątkiem kar i grzywien, 

ii. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, 

iii. koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in.: opłaty za energię 

elektryczną, cieplną, gazową i wodę/ ścieki, koszty wywozu nieczystości 

stałych, podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku 

na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej), 

iv. koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon), 

v. koszty zakupu materiałów biurowych, 

vi. koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, 

vii. koszty zakupu materiałów niezbędnych do wytworzenia produktu lub 

usługi, 

viii. koszty usług pocztowych i kurierskich, 

ix. koszty usług księgowych, 

x. koszty związane z ubezpieczeniem osób i/ lub mienia związane 

bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

xi. koszty usług prawnych, 

xii. opłaty i przelewy bankowe, 

xiii. koszty utrzymania samochodów firmowych (w tym koszty paliwa, 

ubezpieczeń, eksploatacyjne, wymiana oleju, wymiana opon, zakup opon, 

koszty utrzymania czystości pojazdu itp.), 

xiv. koszty działań informacyjno – promocyjno – marketingowych. 

 

9. Dokumentowanie wydatków: 
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a. wszelkie zakupy finansowane ze wsparcia pomostowego należy udokumentować 

dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę). 

b. dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków wsparcia pomostowego są: 

i. faktury lub inne dokumenty księgowe (rachunek/ umowa kupna 

sprzedaży) o równoważnej wartości dowodowej, 

ii. dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń lub wykonanie prac, 

iii. wyciągi bankowe z rachunku Uczestnika projektu lub przelewy bankowe 

potwierdzające dokonanie płatności, 

iv. inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie środków 

finansowych. 

 

10. Rozliczenie środków wsparcia pomostowego finansowego: 

a. dokumenty rozliczające wsparcie pomostowe finansowe składane są przez 

Uczestnika projektu najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca, przy czym do 

otrzymania kolejnej transzy wsparcia pomostowego finansowego wymagane jest 

rozliczenie co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz wsparcia 

pomostowego finansowego. 

b. w celu rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Uczestnik przygotowuje 

Oświadczenie dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego oraz 

Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego 

finansowego, zgodne z wzorem przedstawionym przez Beneficjenta. 

c. jako potwierdzenie poniesionych wydatków Uczestnik projektu przedkłada kopie 

dokumentów oraz dowodów zapłaty. 

d. dokumenty, o których mowa w lit. c muszą spełniać następujące warunki: 

i. muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Uczestnika projektu 

czytelnym podpisem oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”, 

ii. data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być 

wcześniejsze niż data rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

iii. dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny 

być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po 

średnim kursie obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze, 

iv. z treści dokumentu musi wynikać informacja o dacie i sposobie zapłaty, 

v. dokumenty muszą być oznaczone numerem ewidencyjnym, pod którym 

dany element jest wpisany do ewidencji wydatków prowadzonej przez 

Uczestnika projektu. 

 

UWAGA!!! 

Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, ma 

obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził 

działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia faktycznego 

rozpoczęcia działalności gospodarczej, zgodnie z uzyskaniem wpisu do CEIDG lub KRS lub 

zostały naruszone inne warunki określone w niniejszym Regulaminie, innych umowach 

zawartych z Uczestnikiem lub dokumentach regulujących realizację projektu. 
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Uczestnik ma obowiązek umożliwić Beneficjentowi przeprowadzenie kontroli w miejscu 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

Uczestnik jest zobowiązany do posiadania sprzętu i wyposażenia zakupionego z 

otrzymanych środków i wykazanego w rozliczeniu. W przypadku gdy w ramach kontroli 

stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które 

nabył w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały 

zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik powinien 

wykazać dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób 

uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów. 

Przyznane środki nie mogą służyć pokryciu kosztów, jeśli zostaną zakupione od 

współmałżonka, osób krewnych w linii prostej, rodzeństwa, powinowatych w linii prostej, 

poręczycieli i ich współmałżonków. 

Przyznane środki nie mogą służyć pokryciu kosztów szkoleń, warsztatów, kursów. 

W przypadku zakupu rzeczy używanych, rzecz ta nie może być nabyta od członków 

najbliższej rodziny (współmałżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, pasierba, ojczyma, 

macochę) prowadzących działalność gospodarczą o profilu podobnym do zamierzonej przez 

uczestnika działalności. 

Otrzymana Dotacja co do zasady, jest przychodem przedsiębiorcy, który nie podlega 

opodatkowaniu. Nabyte w całości dzięki otrzymanej dotacji środki trwałe nie będą kosztem 

podatkowym. Zakupione dla celów firmowych rzeczy, których przewidywany okres 

użytkowania to ponad rok, zdatne do użytku o wartości powyżej 10.000 zł mają jednak 

obowiązek zostać wprowadzone do Ewidencji Środków Trwałych firmy. Na mocy ustawy 

rzeczy te powinny podlegać amortyzacji, co oznacza, że powinien powstać plan 

odzwierciedlający stopniowe ich zużycie. Dotyczy to również środków trwałych zakupionych 

z Dotacji. W planie amortyzacji znajdą się więc comiesięczne odpisy amortyzacyjne, które co 

do zasady stanowią koszt, ale nie w przypadku gdy środek trwały został sfinansowany 

Dotacją. 

 


