
ROZLICZANIE DOTACJI  
I WSPARCIA POMOSTOWEGO 

w ramach projektu „Moja firma – moja szansa” 

nr RPWP.06.03.01-30-0088/17 

 

Szkolenie 17.02.2020r. 



Dokumenty regulujące rozliczenie dotacji i wsparcia 
pomostowego: 
• Umowa o udzielenie wsparcia finansowego, 

• Biznesplan, 

• Regulamin uczestnictwa w projekcie i przyznawania środków na 
rozwój przedsiębiorczości, 

• Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-
2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (sierpień 2019 r.), 

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców i inne akty 
prawa krajowego. 

 

 

 



Wypłata dotacji: 
Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane są Uczestnikowi projektu 
w kwocie netto, tj. w kwocie brutto wskazanej w Biznesplanie, pomniejszonej  
o wartość wykazanego w Biznesplanie podatku VAT, w 2 transzach: 

• I transza, w maksymalnej wysokości 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu 
Umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia przez Uczestnika projektu; 

• 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 kontroli u Uczestnika projektu. 

Beneficjent może wypłacić dotację w I transzy w przypadku, gdy Uczestnik planuje 
zakup wyłącznie 1 sztuki sprzętu. 

 

 



Wypłata dotacji – konieczność zgłaszania zmian: 

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: 
• 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, 

• 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. 
 



Przeznaczenie środków dotacji: 
Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości powinny być przeznaczone na wydatki inwestycyjne, zawarte  
w Biznesplanie, w szczególności na: 

• zakup nowych środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów) lub wartości niematerialnych  
i prawnych i elementów wyposażenia,  

• zakup używanych środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów) lub wartości niematerialnych  
i prawnych i elementów wyposażenia (sprzedający musi wystawić deklaracje określającą jego pochodzenie  
i potwierdzić w niej, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony z pomocy 
krajowej lub wspólnotowej, cena zakupionego środka trwałego używanego nie może przekraczać jego 
wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu), 

• zakup środków obrotowych (do 20% wartości dotacji, a w przypadku działalności produkcyjno-handlowej – 
główne PKD – do 40% wartości dotacji), 

• wydatków na reklamę i promocję przedsięwzięcia (do 10% wartości dotacji). 

 

 



Zasady dokonywania zakupów: 

Uczestnik dokonuje wydatków zgodnie z założeniami biznesplanu, tak aby 
gwarantowały racjonalność i realizację celu, jakim jest prowadzenie 
działalności gospodarczej wg określonego we Wniosku profilu.  

Uczestnik może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę 
biznesplanu w szczególności w zakresie zestawienia towarów i usług 
przewidzianych do zakupu, ich parametrów technicznych, jakościowych lub 
wartości jednostkowych.  

Beneficjent w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania wniosku informuje 
pisemnie uczestnika o decyzji zatwierdzającej lub odrzucającej wnioskowane 
zmiany. 

 



Terminy rozliczenia środków dotacji: 
Uczestnik Projektu składa rozliczenie I transzy dotacji, zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym inwestycji stanowiącym część Biznesplanu, najpóźniej w 
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło zakończenie 
wykorzystywania środków I transzy dotacji. 

Uczestnik Projektu składa rozliczenie II transzy dotacji, zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym inwestycji stanowiącym część Biznesplanu, najpóźniej w 
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia w którym nastąpiło zakończenie 
wykorzystywania środków dotacji i jednocześnie nie później niż w terminie 30 dni 
kalendarzowych od zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji określonego w 
Umowie o udzielenie wsparcia finansowego. 

Środki przekazane Uczestnikowi Projektu podlegają rozliczeniu na podstawie 
faktur/rachunków.  

 



Zmiana terminów rozliczenia środków dotacji: 

Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, mogących zakłócić lub 
opóźnić realizację przedsięwzięcia. 

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia określony w Umowie, 
może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu, 
złożony nie później niż w terminie 7 dni przed dniem, w którym zmiana 
umowy w tym zakresie ma wejść w życie. 

 

 

 



Rozliczenie środków dotacji: 

Rozliczenie przekazanych Uczestnikowi środków dotacji odbywa się na 
podstawie poniższych dokumentów: 
• Oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z 

Biznesplanem wraz z zestawieniem wydatków,  
• potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii faktur lub równoważnych 

dokumentów źródłowych dotyczących wydatków ujętych w Biznesplanie 
wraz z potwierdzeniami zapłaty. 

Środki dotacji nie mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie podatku VAT 
naliczonego od zakupów dokonywanych przez Uczestnika lub sfinansowanie 
podatku VAT należnego w przypadku zakupu towarów, dla których 
podatnikiem jest Uczestnik zgodnie z ustawą o VAT. 
 

 
 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem 

 

Imię i nazwisko Uczestnika/nazwa 
działalności gospodarczej: 

 

Adres:  

 

Niniejszym oświadczam, że towary i/lub usługi zawarte w zestawieniu poniesionych wydatków za okres 
………………………………………….. zostały poniesione zgodnie z Biznesplanem oraz zawartą Umową nr ....................... z dnia ........................ 
 
Zestawienie poniesionych wydatków stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia. 

I transza - okres od dnia 
rejestracji działalności do 
dnia poniesienia 
ostatniego wydatku z 
zestawienia  Adres, pod którym w 

CEIDG jest 
zarejestrowana 
działalność gospodarcza 

Imię i nazwisko UP oraz 
nazwa firmy 

II transza - okres od dnia zakończenia okresu 
rozliczenia I transzy do dnia poniesienia 
ostatniego wydatku z zestawienia  

Numer i data Umowy o 
udzielenie wsparcia 
finansowego 



Zestawienie poniesionych wydatków w ramach udzielonej dotacji, transza nr I 

 

Imię i nazwisko Uczestnika/nazwa działalności gospodarczej: Jan Kowalski/ KOWBUD Kowalski Jan 

Adres: ul. Projektowa 7, 62-080 Swarzędz  

 

Lp. 
Numer 

dokumentu 

Data 
wystawienia 
dokumentu 

Numer 
księgowy lub 
ewidencyjny 

Data 
zapłaty 

Sposób 
zapłaty 

(G –gotówka, 
P–przelew,  

K-karta) 

Nazwa towaru 
lub 

usługi/pozycja 
na 

dokumencie 

Kwota 
dokumentu 

brutto 

Kwota 
VAT 

Kwota wydatków 
kwalifikowalnych 

(kwota netto) 

Uzasadnienie 
związku 
wydatku 

z inwestycją 

1 FV 5/2020 20.01.2020 1/2020 20.01.2020 P Poz. 1. Piła 
tarczowa BOSCH 
(model, numer 
seryjny) 
Poz. 2. Zestaw 
narzędzi YATO 24 
szt.  
Poz. 4. Wiertarka 
udarowa Makita 
(model, numer 
seryjny) 

8.000,00 1.150,00 5.000,00 Poz. 1 
Biznesplanu 
Poz. 3 
Biznesplanu 
Poz. 4 
Biznesplanu 

2 Umowa 
kupna-
sprzedaży z 
dnia 
25.01.2020 

25.01.2020 2/2020 27.01.2020 P Samochód 
osobowy Suzuki 
Grand Vitara 
2008 1,6 TDi 

10.000,00 0,00 10.000,00 Poz. 2 
Biznesplanu, 
zgodnie ze 
zmianami 
zgłoszonymi dnia 
15.01.2020 

3 FVS 
1/01/2020 

27.01.2020 3/2020 28.01.2020 K Poz. 1. 
Rusztowanie 
metalowe 
(parametry) 

3.690,00 690,00 3.000,00 Poz. 5 
Biznesplanu 

 suma ogółem w PLN 18.000,00  

 



Posiadanie zakupionego sprzętu: 

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. 

 

 



Środki wsparcia pomostowego: 

Wsparcie pomostowe jest udzielane w postaci: 

• indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym w okresie 
pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; 

• pomocy finansowej, której miesięczna kwota netto jest nie większa niż 
1.626,00 PLN a kwota brutto jest nie większa niż równowartość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień przyznania 
wsparcia bezzwrotnego, przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej  (Wsparcie pomostowe finansowe). 

 



Wypłata środków wsparcia pomostowego: 

Wsparcie pomostowe finansowe jest wypłacane Uczestnikowi w transzach 
miesięcznych w kwocie netto, tj. w kwocie brutto wskazanej we Wniosku o 
udzielenie wsparcia pomostowego finansowego, pomniejszonej o wartość 
wykazanego we Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego 
podatku VAT. 
Warunkiem wypłaty pierwszej raty wsparcia pomostowego jest podpisanie 
Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 
Warunkiem wypłaty drugiej i kolejnych transz wsparcia pomostowego 
finansowego jest poprawne udokumentowanie przez Uczestnika opłacania 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz poniesienia innych 
wydatków przedstawionych we Wniosku o udzielenie wsparcia 
pomostowego finansowego. 



Przeznaczenie środków wsparcia pomostowego: 

Bezzwrotną pomoc finansową, przyznawaną w ramach wsparcia 
pomostowego podstawowego można przeznaczyć na pokrycie bieżących 
kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa założonego w ramach projektu 
„Moja firma – moja szansa” 
Uczestnik jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w ramach wsparcia 
pomostowego zgodnie z celem, jakim jest prowadzenie działalności, na którą 
otrzymał bezzwrotne wsparcie, zgodnie z Wnioskiem o udzielenie wsparcia 
pomostowego finansowego. 
Koszty ponoszone w ramach wsparcia pomostowego nie mogą się 
pokrywać z wydatkami zakwalifikowanymi do dofinansowania ze środków 
dotacji. 
 



Przeznaczenie środków wsparcia pomostowego: 
Koszty dopuszczone do finansowania w ramach wsparcia pomostowego podstawowego to: 

• Koszty związane z zatrudnieniem pracownika (np. koszty badań lekarskich, koszty obowiązkowych szkoleń BHP), 

• Składki ZUS, 

• Podatki, 

• Koszty administracyjne, 

• Koszty eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzoną działalność gospodarczą, 

• Koszty opłat za usługi telekomunikacyjne (telefon, Internet), 

• Koszty usług pocztowych, 

• Koszty przejazdów służbowych, 

• Koszty zlecenia obsługi księgowej, 

• Koszty materiałów biurowych, 

• Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

• Koszty działań informacyjno-promocyjnych, 

• Zakup środków obrotowych. 



Terminy rozliczenia środków wsparcia 
pomostowego: 
Dokumenty rozliczające wsparcie pomostowe finansowe składane są 
przez Uczestnika do Beneficjenta po otrzymaniu każdej z transz 
Wsparcia pomostowego finansowego 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. 



Rozliczenie środków wsparcia pomostowego: 
Rozliczenie przekazanego Uczestnikowi wsparcia pomostowego finansowego następuje na podstawie 
dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie przez Uczestnika wydatków zgodnie z zatwierdzonym 
Wnioskiem o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego oraz udokumentowania przez Uczestnika 
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Rozliczenie przekazanych Uczestnikowi środków wsparcia pomostowego finansowego odbywa się na podstawie 
poniższych dokumentów:  

• Oświadczenia dotyczącego rozliczenia Wsparcia pomostowego finansowego wraz z zestawieniem wydatków,  

• potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” kopii faktur lub równoważnych dokumentów źródłowych 
dotyczących wydatków ujętych we Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego wraz z 
potwierdzeniami zapłaty. 

Środki wsparcia pomostowego finansowego nie mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie podatku VAT 
naliczonego od zakupów dokonywanych przez Uczestnika lub sfinansowanie podatku VAT należnego w 
przypadku zakupu towarów, dla których podatnikiem jest Uczestnik zgodnie z ustawą o VAT. 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego 
 

Imię i nazwisko Uczestnika/nazwa 
działalności gospodarczej: 

 

Adres:  

 

Niniejszym oświadczam, że wydatkowania przyznanych mi środków w ramach wsparcia pomostowego 
finansowego za miesiąc ……………............... 201….. w wysokości ………............. PLN (słownie złotych: …………………………………………) dokonano zgodnie z Wnioskiem 
o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego oraz zawartą Umową nr ....................... z dnia ........................ 

Imię i nazwisko UP oraz 
nazwa firmy 

Miesiąc kalendarzowy i 
rok, którego dotyczy 
rozliczenie 

Adres, pod którym w 
CEIDG jest 
zarejestrowana 
działalność gospodarcza 

Numer i data Umowy o 
udzielenie wsparcia 
finansowego 

Kwota, na jaką zostało 
złożone rozliczenie 



Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego finansowego  
transza nr 1 za okres od 01.02.2020 do 29.02.2020 

 

Imię i nazwisko Uczestnika/nazwa działalności gospodarczej: Jan Kowalski/ KOWBUD Kowalski Jan 

Adres: ul. Projektowa 7, 62-080 Swarzędz  

 

Lp. Nazwa wydatku 
Kwota dokumentu 

brutto 
Kwota VAT 

Kwota wydatków 
kwalifikowalnych 

(kwota netto) 

1 Składki ZUS (zdrowotne) 362,34 0,00 362,34 

2 Podatek dochodowy od osób fizycznych 32,00 0,00 32,00 

3 Usługi księgowe – FV 12/2020 184,50 34,50 150,00 

4 Zaprojektowanie i wykonanie ulotek – FVS P/25/01/20 615,00 115,00 500,00 

5 Zakup paliwa – faktury nr 028044505, 030424460 246,00 46,00 200,00 

6     

 SUMA (PLN) 1244,34 

 



Pamiętaj! 
Uczestnik zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z otrzymanym bezzwrotnym wsparciem przez okres 10 lat, 
licząc od dnia udzielenia pomocy de minimis. 

 

Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych/monitoringowych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że 
Uczestnik Projektu:  

• nie prowadzi działalności gospodarczej, lub 

• wykorzystał całość lub część dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur, lub 

• pobrał całość albo część dotacji w sposób nienależny lub w nadmiernej wysokości, lub  

• nie posiada sprzętu, który wykazał w dokumentach przedstawionych do rozliczenia,  

zobowiązany jest do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami, w terminie i na rachunek wskazany 
przez Beneficjenta. 

Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobranej w sposób 
nienależny albo w nadmiernej wysokości, są naliczane w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania 
nieprawidłowo wykorzystanej lub pobranej dotacji do dnia zwrotu na konto Beneficjenta. 


