
 

 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO 

dot. projektu „I TY MOŻESZ BYĆ PRZEDSIĘBIORCĄ” (RPPD.09.01.00-20-0239/18) 

 
Wsparcie pomostowe jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych 
przedsiębiorstwa i służy pokryciu wyłącznie uzasadnionych obligatoryjnych kosztów i opłat związanych 
 z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa, tj.: 
 

L.P. Nazwa kosztu 

1 Koszty ubezpieczenia ZUS 

2 

Koszty administracyjne:  

a) opłata za czynsz, 

b) opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

3 

Koszty eksploatacji pomieszczeń (metodologia wyliczeń jeśli dotyczy):  

a) opłata za energię elektryczną, 

b) opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa), 

c) opłata za wodę i ścieki, 

d) koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), 

e) podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

4 

Koszty opłat telekomunikacyjnych: 

a) koszty abonamentu i połączeń telefonicznych z telefonów stacjonarnych i komórkowych  

(z wyłączeniem zakupu aparatów telefonicznych), 

b) opłaty za korzystanie z Internetu, 

c) opłaty pocztowe i kurierskie. 

5 
Koszty usług prawnych, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (tj. porady prawne, sporządzanie 

pism procesowych). 

6 Koszty usług kserograficznych 

7 Opłaty za prowadzenie konta bankowego, w przypadku posiadania rachunku na firmę 

8 Koszty usług księgowych (zlecenie obsługi księgowej firmie) 

9 

Koszty drobnych materiałów biurowych, w tym zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych 

do prowadzenia działalności gospodarczej, np. druki akcydensowe (tj. 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 działań informacyjno – promocyjnych:  

a) 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) baner reklamowy firmy. 

11 

Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną 

działalnością gospodarczą:  

a) przedmiotem ubezpieczenia może być mienie:  

−  będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu 

prawnego, 



 

 

− niebędące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu 

prawnego (użytkowane przez Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej, przejęte 

przez Przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi), 

b) odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, 

c) określone koszty ponoszone przez Przedsiębiorcę, w związku z zajściem zdarzenia objętego 

ubezpieczeniem. 

d) ubezpieczenie osób od następstw i nieszczęśliwych wypadków. 

 
 

Wydatki w ramach wsparcia pomostowego nie mogą pokrywać się z wydatkami zakwalifikowanymi do 
dofinansowania w ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) . 
 
Zgodnie z zawartymi Umowami o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, Uczestnikom Projektu 

wsparcie pomostowe będzie wypłacane w formie miesięcznej dotacji zgodnie z przyznaną kwotą, na podstawie 

złożonego wniosku o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego. Możliwa jest jednak sytuacja, że w jednym 

miesiącu Uczestnik poniesie mniejsze koszty, a w kolejnym większe, gdyż będzie miał więcej faktur do opłacenia. 

Wobec powyższego istnieje możliwość przesuwania środków finansowych otrzymanych przez Uczestników  

z jednego miesiąca na kolejny. Tzn. jeżeli w jednym miesiącu wydatkuje np. 80% miesięcznej dotacji, a w kolejnym 

100% miesięcznej dotacji plus niewykorzystaną część (20%) z miesiąca poprzedniego – to można uznać, że 

prawidłowo wykorzystuje otrzymane wsparcie. Ważne jest końcowe rozlicznie na kwotę określoną w umowie  

o udzielenie dotacji i wsparcia pomostowego. 

 
 
 
 
 


