Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

W ramach finansowego wsparcia pomostowego określono przykładowy katalog wydatków kwalifikowanych w ramach
projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie”:
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Koszty ZUS Uczestnika/-czki projektu (uczestnicy będą zobowiązani do przeznaczenia wsparcia
pomostowego w pierwszej kolejności na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
społeczne i inne, składki pracodawcy za pracownika)
Podatek dochodowy do US.
Koszty administracyjne m.in.:
a. opłata za czynsz,
b. opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą.
Zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien.
Koszty eksploatacji pomieszczeń m.in.:
a. opłata za energię elektryczną,
b. opłata za ogrzewanie,
c. opłata za wodę i ścieki,
d. koszty wywozu nieczystości,
e. podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej.
Koszty usług pocztowych m.in.:
a. koszty przesyłek pocztowych,
b. koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym,
c. kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy,
d. zakup znaczków pocztowych.
Koszty usług księgowych.
Koszty usług prawnych, z wyjątkiem opłacenia zabezpieczenia Umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
m.in.:
a. porady prawne, sporządzanie umów, itp.
Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością
gospodarczą (oprócz AC).
Koszty działań informacyjno – promocyjnych, marketingowych m.in.:
a. prowadzenie i pozycjonowanie strony internetowej firmy,
b. materiały drukowane: wizytówki, 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.
Koszty opłat telekomunikacyjnych m.in.:
a. Internet,
b. abonament telefoniczny.
Koszty materiałów biurowych m.in.:
a. zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.
Inne wynikające ze specyfiki działalności gospodarczej (np. paliwo, opłaty za utylizację odpadów
medycznych, materiały zużywalne, itp.).

UWAGA!
Koszty poniesione w ramach wsparcia pomostowego nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi z głównej
dotacji.

