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Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz 

wsparcia pomostowego 

 
KATALOG WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKU O WSPARCIE FINANSOWE POMOSTOWE 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
Projekt „Tarcza dla Ciebie” RPLU.09.03.00-06-0050/21 

 

 

1. 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 itp.),  

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

usług pocztowych/kurierskich, zlecenie obsługi księgowej, porady prawne, promocja i 

reklama, prowadzenie strony internetowej, pozycjonowanie, wykupienie licencji do 

programów w systemie abonamentowym np. adobe photoshop, itp.).  

e) Eksploatacja samochodu i sprzętu firmowego (np. ubezpieczenie, koszty rejestracji 

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

f) 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.) 

g) koszty zatrudnienia pracownika (badania, szkolenie BHP, składki ZUS, wynagrodzenie 

zaliczka na podatek PIT4) 

Finansowe wsparcie pomostowe nie może być przeznaczone na zakupienie towarów bądź 

usług tożsamych z wydatkami z dotacji głównej – wyjątkiem jest zatowarowanie. Nie może być 

przeznaczone również na zakup środków trwałych i wyposażenia firmy np. niszczarka, 

komputer, skaner, wiertarka, itp. Ocena czy dany koszt może być rozliczony w końcowym 

etapie należy do Beneficjenta. Indywidualne interpretacje ww. zapisów nie są dopuszczalne. 
 
 


