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Załącznik Nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności 
gospodarczej oraz wsparcia pomostowego 

 

 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYDATKÓW 

PRZEZNACZONYCH NA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

w ramach projektu „Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób 
planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska – 

edycja II” RPLU.09.03.00-06-0037/21 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
 

 

Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje 

kosztów:  

a) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,  

b) koszty opłat usług telekomunikacyjnych (rachunek za usługi dostarczania Internetu oraz 

wykonywania połączeń/sms, itp.); w tej kategorii nie można rozliczać kosztów zakupu 

routerów, aparatów telefonicznych i rat za nie,  

c) koszty wynajmu pomieszczeń i wydatki na media (woda, gaz, elektryczność, koszty wywozu 

odpadów i nieczystości itp.),  

d) koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. usługi 

pocztowe/kurierskie, zlecenie obsługi księgowej, porady prawne, promocja i reklama, 

prowadzenie strony internetowej, pozycjonowanie, wykupienie licencji do programów  

w systemie abonamentowym itp.), 

e) koszty ubezpieczeń związanych z działalnością gospodarczą np. OC oraz majątkowe, 

ubezpieczenie OC pojazdu, OC od błędów od czynności osobistych),  

f) eksploatacja samochodu i sprzętu firmowego (np. ubezpieczenie, koszty rejestracji 

samochodu, przeglądy techniczne, paliwo, serwis i naprawy itp.) 

g) materiały zużywalne i eksploatacyjne, w tym biurowe ściśle związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą (artykuły biurowe tj.: tonery, papier biurowy, akcesoria 

piśmiennicze, itp.; materiały zużywalne i eksploatacyjne – w każdej działalności będzie to co 

innego, jednak charakter zużywalności musi zostać zachowany, np. usługi krawieckie – igły, 

nici, oleje, belki materiału; usługi stolarskie – tarcze do szlifierki, wkręty, kołki, kleje, okleiny, 

lakiery, filtry, płyty, drewno, ubrania robocze, itp.), 

h) koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę (badania, szkolenie BHP, składki ZUS, 

wynagrodzenie netto) 

i) Inne wydatki niezbędne do bieżącego prowadzenia działalności nie mające charakteru 

wydatków inwestycyjnych.  
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Finansowe wsparcie pomostowe nie może być przeznaczone na zakup środków trwałych  

i wyposażenia firmy np. telefon, komputer, wiertarka, drukarka itp. Ocena czy dany wydatek 

może być rozliczony w ramach otrzymanego wsparcia pomostowego zawsze należy  

do Beneficjenta. 

Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami 

poniesionymi przez Uczestnika projektu z tytułu realizacji Umowy o udzielenie wsparcia 

finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 


