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ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI 

INWESTYCYJNEJ 

 
Projekt; „Recepta na zwolnienie” 

Nr umowy UDA-RPPD.02.04.00-20-0009/17-00 

Realizowanego w ramach działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do zmian 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 
 

Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) – Zasady ogólne  
 

1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej przeznaczone jest na pokrycie 

wydatków umożliwiających uruchomienie nowego przedsiębiorstwa.  

2. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) udzielane są na pokrycie wydatków 

na: 

a) zakup nowych środków trwałych, 

b) zakup nowego wyposażenia, 

c) zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: 

zakup środek trwały nie został zakupiony z 

wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii 

Europejskiej, 

 wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i 

jest niższa od ceny nowego środka trwałego, 

przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy, 

d) zakup wartości niematerialnych i prawnych, 

e) zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w 

bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są 

niezbędne do prawidłowej realizacji osiągnięcia celów przedsięwzięcia) 

f) środki transportu, pod warunkiem, że: 

działalności gospodarczej i będą wykorzystywane 

jedynie do celu określonego we Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego,  

e drogowego 

transportu towarów i usług 

3. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) przeznaczone są na pokrycie 

wydatków inwestycyjnych, uznanych przez Beneficjenta (Projektodawcę) jako 

kwalifikowalne, w szczególności: 

a) poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia objętego dotacją, określonym w 

Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, jednakże nie 

wcześniej niż po dniu złożenia Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości 

b) określonych Umową o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 

c) odpowiednio udokumentowanych. 
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4. Uczestnik zwraca dotację wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych 

naliczanych za okres od dnia otrzymania środków finansowych, w przypadkach określonych 

w Umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 

 

Zasady i warunki wypłaty dotacji inwestycyjnych 
1. Dotacja inwestycyjna wypłacana jest Uczestnikowi po podpisaniu Umowy o udzielenie 

jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości oraz wniesieniu zabezpieczenia 

prawidłowego wykonania umowy (Zgodnie z postanowieniami umowy). 

2. Brak faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej po jej zarejestrowaniu, zaprzestanie 

jej prowadzenia przed upływem 12 miesięcy, nie rozliczenie środków dotacji w wyznaczonym 

terminie oraz naruszenie innych warunków udzielania dotacji określonych zapisami Umowy o 

przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości zawartej z Uczestnikiem 

skutkuje zwrotem dotacji na zasadach określonych w ww. Umowie. 

3. Wydatkowanie środków odbywa się w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy 

wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowiącym załącznik do 

Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 

4. Dokładny termin wydatkowania środków zostanie zawarty w Umowie o udzielenie 

jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Data rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia objętego dotacją nie może być wcześniejsza niż data złożenia Wniosku o 

przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. 

5. Termin zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości może 

zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Uczestnika, złożony do Beneficjenta 

(Projektodawcy) nie później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu ponoszenia 

wydatków określonym w umowie. 

6. Uczestnik może sfinansować inwestycję ze środków własnych i otrzymać ich refundację po 

podpisaniu Umowy (warunek: wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika 

Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości). 

7. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Uczestnik ponosi na własne ryzyko. 

 

Zasady rozliczania poniesionych kosztów inwestycji 
1. Rozliczenia 100 % wydatków inwestycyjnych Uczestnik dokonuje na podstawie dokumentów 

finansowych oraz przedkłada Beneficjentowi (Projektodawcy) dokumenty, o których mowa w 

punkcie 2 i 4 do zatwierdzenia w wyznaczonym terminie (najpóźniej 30 dni kalendarzowych 

od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanych w Umowie o przyznaniu 

jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości). 

2. Rozliczenie środków finansowych przekazanych Uczestnikom odbywa się na podstawie 

składanego do Beneficjenta zestawienia poniesionych wydatków sporządzanego zgodnie z 

obowiązującym wzorem wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz w oparciu o wyniki kontroli dokonanej przez 

Beneficjenta w siedzibie prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej. 

3. Wydatki są kwalifikowalne, o ile są zgodne z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – 

finansowym i zostały poniesione zgodnie z zapisami Umowy o udzielenie jednorazowej 

dotacji na rozwój przedsiębiorczości i zapisami niniejszych zasad. 

4. Do rozliczenia kosztów inwestycji należy załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie 

określonych wydatków, tj.: 
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a) kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości 

dowodowej, 

b) kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac,  

c) kopie ofert (minimum trzech) na podstawie których wybrany został dostawca 

zakupów, 

d) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów 

odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania, 

e) kopie wyciągów bankowych z rachunku Uczestnika projektu potwierdzających 

dokonanie płatności, 

f) kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie środków 

finansowych, 

g) kopie innych dokumentów wymaganych przez Beneficjenta. 

5. Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt. 4: 

a) Muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Uczestnika za zgodność z 

oryginałem, 

b) Data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż 

data rozpoczęcia wydatkowania środków finansowych zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo – finansowym i późniejsza niż data zakończenia wydatkowania środków, 

wskazana w umowie o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, 

c) Dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być 

opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na PLN po średnim kursie 

ogłoszonym przez NBP obowiązującym w dniu sprzedaży określonym na fakturze,  

d) Na dokumencie księgowym należy umieścić adnotację: „ Wydatek 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach projektu: „Projekt; „Recepta na zwolnienie” Nr umowy 

UDA-RPPD.02.04.00-20-0009/17-00” 

6. Prawidłowość realizacji inwestycji, jej rozliczania, wysokość kosztów kwalifikowalnych, 

badana jest podczas kontroli w miejscu realizacji działalności gospodarczej przez Uczestnika. 

Kontrolę przeprowadza Beneficjent.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są w załączniku nr 1 

do niniejszych zasad.  
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Załącznik nr 1  

 

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania rozliczenia jednorazowej dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości w projekcie „Recepta na zwolnienie” 

 

Do prawidłowego rozliczenia środków jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości 

należy złożyć: 
1) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wzór do pobrania na 

stronie www.podlaskie.org.pl) w wersji papierowej, w oryginale, podpisane przez Uczestnika 

we wskazanym na nim miejscu (podpis i pieczątka firmowa) 

2)  Kserokopie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości 

docelowej 

3) Dokumenty księgowe (faktury/rachunki/wyciągi bankowe) powinny być oznaczone numerem 

ewidencyjnym 

4) Dowody zapłaty: 

a) KP – kasa przyjmie – wystawiony przez sprzedającego lub KW – kasa wyda z 

potwierdzeniem odbioru gotówki przez wierzyciela, 

b) Polecenie przelewu wraz w wyciągiem bankowym 

c) Potwierdzenie odbioru gotówki  

d) Potwierdzenia dokonania bądź wykonania przelewu (z pieczęcią banku w przypadku, 

gdy dokument nie zawiera klauzuli, że taka pieczęć nie jest wymagana). 

e) W przypadku opłaty za zaliczeniem pocztowym – list przewozowy bądź inny 

dokument potwierdzający zapłatę, 

f) W przypadku zapłaty kartą kredytową bądź płatniczą: potwierdzenie ze sklepu 

poświadczające dokonanie takiego sposobu zapłaty.  

5) W przypadku zakupu środka transportu na cele działalności : 

a) Oświadczenie o wykorzystaniu tego środka transportu wyłącznie na cele prowadzonej 

działalności gospodarczej 

b) Kserokopie dowodu rejestracyjnego. 

c) Kserokopia karty pojazdu 

d) Wystawione przez sprzedającego oświadczenie, że w okresie ostatnich siedmiu lat nie 

został zakupiony ze środków pomocy krajowej bądź wspólnotowej. 

6) W przypadku remontów: 

a) Kosztorys powykonawczy 

b) Umowę na wykonanie danego zadania 

7) W przypadku zakupu używanego sprzętu: 

a) Oświadczenie, że w okresie ostatnich siedmiu lat używany sprzęt nie został zakupiony 

ze środków Unii Europejskiej, 

b) Oświadczenie, że zakupiony sprzęt posiada właściwości techniczne niezbędne do 

wykonywania usług i odpowiada normom i standardom, 

c) Protokoły odbioru sprzętu,  

d) W przypadku sprzętów powyżej 1.000 zł wycenę rzeczoznawcy  

8) Kserokopie księgi przychodów i rozchodów (lub równoważnego dokumentu księgowego), 

ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia potwierdzone za zgodność z 

oryginałem przez osobę lub podmiot (biuro rachunkowe) prowadzący ewidencję księgową 

mikroprzedsiębiorcy – jeśli dotyczy (w ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia oprócz 

http://www.podlaskie.org.pl/
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nazwy środka trwałego i nr faktury zakupu oraz oznaczenia dostawcy należy umieścić nr 

seryjne sprzętu, w przypadku samochodów – nr rejestracyjne, nr VIN, silnika oraz numer 

karty pojazdu). 

9) Na wszystkich załączonych do zestawienia poniesionych wydatków kserokopiach 

dokumentów powinien znajdować się numer umowy (oprócz kserokopii faktur, gdyż 

informacja ta znajduje się w opisie faktury.  

 

 

Dokumenty przedstawione do rozliczenia powinny być opisane według wzoru. Opisu należy 

dokonać na oryginale dokumentu, a następnie skserować i poświadczyć za zgodność z 

oryginałem.  
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1. 

Dokument dotyczy wydatku finansowanego w ramach projektu „Recepta na zwolnienie”, który jest 

realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- RPPD.02.04.00-20-0009/17-00 przez 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża.  

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020. 

Wydatek finansowany jest na podstawie umowy o udzielenie wsparcia finansowego  

nr …………. z dn. ………… 

 

2. 

 

Kategoria zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym – (nr i nazwa działania)  

…………………………….………………………………………………………………………. 

 

3 

 

Sprawdzone pod względem merytorycznym, pod względem 

gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej 

oraz sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wydatek został 

poniesiony zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 

2015, poz. 2164 z poźn. Zm.). 

 

 

 Data i podpis  

 

 …………………………………………. 

4. 

 

Kwota brutto …………………………………………… 

 

Kwota netto  ……………………………………………. 

 

Kwota kwalifikowalna: …………………………, w tym VAT …………………………………. 

 

W tym dotacja ………………………… W tym środki własne ………………………………… 

 

5. Sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym 

Data i  podpis  

 

…………………………………….. 

6. Zatwierdzone przez kierownika jednostki 

Data i podpis  

 

………………………………….... 

 

 

 


