Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej
oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma”

Katalog kosztów kwalifikowanych ze wsparcia pomostowego
w ramach projektu „Moja firma”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Wsparcie pomostowe służy pokryciu wyłącznie uzasadnionych obligatoryjnych kosztów i opłat
związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej:
1. Koszty ZUS i inne związane z prowadzeniem działalności, na przykład:
a) obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne właściciela,
b) obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i
wypadkowe) właściciela,
c) składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne) właściciela,
2. Koszty pracodawcy ponoszone w związku z funkcjonowaniem nowego miejsca pracy:
a) koszty obowiązkowych badań lekarskich,
b) obowiązkowych szkoleń BHP,
c)

koszty zakupu odzieży ochronnej i obuwia roboczego (jeżeli prawo nakłada obowiązek
posiadania ich na danym stanowisku pracy),

d)

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, z wyłączeniem najbliższej rodziny.

3. Koszty administracyjne, na przykład:
a) opłata za czynsz,
b) opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą,
c) opłata za dzierżawę maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności (tylko
umowa dzierżawy, nie dotyczy np. leasingu),
d) podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby
prowadzenia działalności gospodarczej,
e)

4.

inne wymagane prawem daniny publiczne (np. abonament radiowo-telewizyjny w
uzasadnionych przypadkach, konieczny przy prowadzeniu działalności gospodarczej).

Koszty eksploatacji pomieszczeń (pomieszczenia przeznaczone do działalności gospodarczej, w
przypadku prowadzenia działalności w budynku mieszkalnym, konieczne zamontowanie
dodatkowego licznika):
a) opłata za energię elektryczną,
b) opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa, olej opałowy, inne paliwa stałe i płynne),
c) opłata za wodę i ścieki,
d) koszty wywozu odpadów i nieczystości stałych (umowa na firmę),

e)

inne.

5. Koszty usług pocztowych i kurierskich:
a) koszty przesyłek pocztowych,
b) koszty przesyłek kurierskich,
c) koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym,
d) kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy,
e) zakup znaczków pocztowych,
6. Koszty najmu, dzierżawy i urządzeń oraz pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej.
7. Koszty usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (telefon, Internet, naprawy)
8. Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną
działalnością gospodarczą:
a) ubezpieczenie osobowe od błędów od czynności osobistych,
b) ubezpieczenie mienia, w tym również OC i AC samochodu firmowego.
9. Koszty materiałów biurowych, na przykład:


zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności
gospodarczej, np. koszt zakupu pieczątki, druki akcydensowe (druki faktur, rachunków,
umów), segregatory, zszywacz, dziurkacz, nożyczki, korektor, klej, papier ksero, papier
kolorowy do wykonania reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty,
notesy, spinacze, zszywki, flamastry, itp.).

10. Koszty usług księgowych, na przykład:
 zlecenie obsługi księgowej firmy.
11. Koszty usług prawnych, na przykład:


opłata za usługi prawnicze, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (porady prawne,
sporządzanie pism procesowych).

12. Koszty działań informacyjno-promocyjnych, na przykład:
a) utworzenie i prowadzenie strony internetowej firmy,
b) materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej
działalność,
c) reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet),
d) tablica reklamowa firmy (szyld),
e)

banner reklamowy firmy,

f)

zakup ubrań roboczych z logotypem

g)

oznaczenie samochodu logotypem firmy.

12. Wynikające ze specyfiki rodzaju działalności gospodarczej, na przykład:

a) paliwo oraz części zamienne do samochodu – TYLKO DLA SAMOCHODÓW STANOWIĄCYCH
ŚRODEK TRWAŁY W FIRMIE,
b) koszty napraw zakupionego w ramach dotacji sprzętu,
c) abonament RTV,
d) opłaty do ZAiKS,
e) opłaty za utylizację odpadów medycznych,
służące bezpośrednio prowadzeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Przedstawiony katalog kosztów dopuszczonych do dofinansowania nie ma charakteru zamkniętego,
to znaczy, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest sfinansowanie innych wydatków, niż
wymienione powyżej.
Finansowe wsparcie pomostowe nie może być przeznaczone na zakupienie towarów bądź usług
tożsamych z wydatkami z dotacji głównej. Ze wsparcia pomostowego nie może być finansowany
zakup środków trwałych i wyposażenia firmy. Ocena, czy dany koszt może być rozliczony w ramach
wsparcia pomostowego należy do Beneficjenta.

