REGULAMIN ROZLICZANIA
WYDATKÓW OBJĘTYCH WSPARCIEM FINANSOWYM ORAZ FINANSOWYM
WSPARCIEM POMOSTOWYM
w ramach projektu
„WŁASNA FIRMA - PODKARPACKI PROGRAM WSPARCIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020
OŚ Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
§1
Postanowienia ogólne
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Projekt pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”, nr
projektu
RPPK.07.03.00-18-0017/15
współfinansowany
jest
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny
rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020.
Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.
Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 roku do 30.06.2018 roku.
Niniejszy Regulamin określa zasady rozliczania wydatków objętych dotacją
inwestycyjną.
§2
Rozliczenie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) - warunki ogólne
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Celem rozliczenia wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej) Beneficjenci pomocy
są zobowiązani do złożenia wersji papierowej „Zestawienia wydatków objętych
dotacją inwestycyjną” wraz załącznikami w jednym egzemplarzu, w terminie nie
dłuższym niż 2 miesiące od dnia przekazania 90% wsparcia finansowego.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych objętych dotacją należy także złożyć w formie
elektronicznej.
W zestawieniu Beneficjent pomocy wykazuje wszystkie wydatki kwalifikowane, jakie
poniósł w ramach umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
Beneficjent pomocy wypełnia zestawienie zgodnie z „Instrukcją wypełniania
formularza Zestawienie wydatków inwestycjach objętych dotacją”.
Wszelkie kwoty i dane finansowe podawane w zestawieniu należy wyrażać w PLN
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zgodnie z umową o udzielenie wsparcia finansowego wszystkie płatności
dokonywane przez Beneficjenta pomocy tytułem zakupów realizowanych w ramach
umowy o udzielenie wsparcia finansowego powinny być realizowane bezgotówkowo
za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta pomocy wskazanego w
umowie.
Założone rozliczenie podlega weryfikacji pod kątem zgodności z biznes planem przez
Beneficjenta.
Elementem weryfikacji złożonego przez Beneficjenta pomocy rozliczenia jest wizyta
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monitoringowa w siedzibie Beneficjenci pomocy.
Podczas wizyty monitoringowej będą sprawdzane zakupione środki trwałe,
wyposażenie, przeprowadzone prace adaptacyjne, a także dokumenty księgowe
(faktury, rachunki czy umowy kupna-sprzedaży), potwierdzające dokonanie zakupów
zaplanowanych ze środków z dotacji inwestycyjnej.
W przypadku stwierdzenia uchybień/błędów w złożonym rozliczeniu, do Beneficjenta
pomocy zostanie wysłanie pismo z listą błędów i prośbą o poprawę rozliczenia.
Po przeprowadzeniu wizyty monitoringowej i zweryfikowaniu rozliczenia przez
Beneficjenta, sporządzona zostaje rekomendacja płatności, na podstawie której
dokonywana jest płatność końcowa.
Płatność końcowa realizowana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia wystawienia
przez Beneficjenta rekomendacji płatności.
Warunkiem zrealizowania płatności końcowej jest dostępność środków finansowych
na rachunku bankowym Beneficjenta wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu
„Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”.
§3
Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego - warunki ogólne
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Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez
Beneficjenta pomocy.
Celem rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego Beneficjenci pomocy są
zobowiązani do złożenia wersji papierowej „Zestawienia kosztów sfinansowanych ze
środków finansowego wsparcia pomostowego” wraz załącznikami w jednym
egzemplarzu.
Beneficjent pomocy wypełnia zestawienie zgodnie z „Instrukcją wypełniania
formularza Zestawienie kosztów sfinansowanych ze środków finansowego wsparcia
pomostowego”.
Rozliczanie finansowego wsparcia pomostowego odbywa się dwukrotnie.
Pierwsze rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego składane jest do końca
miesiąca, w którym upływa siódmy miesiąc prowadzenia przez Beneficjenta pomocy
działalności gospodarczej, natomiast drugie rozliczenie składane jest do końca
miesiąca, w którym upływa trzynasty miesiąc prowadzenia przez Beneficjenta
pomocy działalności gospodarczej.
Kwota finansowego wsparcia pomostowego, nierozliczona przez Beneficjenta pomocy
podlega zwrotowi w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta.
Pierwsza transza finansowego wsparcia pomostowego wypłacana jest wraz z dotacją
inwestycyjną.
Kolejne transze wypłacane są w kolejnych miesiącach w dniu, który odpowiada
dniowi wypłaty pierwszej transzy.
Warunkiem wypłaty kolejnych transz finansowego wsparcia pomostowego jest
złożenie przez Beneficjenta pomocy dokumentów potwierdzających opłacenie
obowiązkowych składek ZUS za miesiąc poprzedni, w stosunku do miesiąca w którym
nastąpić ma wypłata kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Wraz z dokumentami
potwierdzającymi zapłatę składek ZUS należy dostarczyć deklarację ZUS DRA.
W przypadku, gdy w danym miesiącu kwota opłacanych składek ZUS jest taka sama
jak w miesiącu poprzednim, wówczas nie ma obowiązku składania deklaracji ZUS
DRA (należy dostarczyć wyłącznie dokumenty potwierdzające zapłatę składek ZUS).
§4
Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Beneficjentów pomocy,
należy do Beneficjenta.
W sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Beneficjenta.
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Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu
obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Beneficjenta.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej
Beneficjenta.

Załączniki do Regulaminu:
1)
2)
3)
4)

Wzór zestawienia wydatków inwestycyjnych objętych dotacją.
Instrukcja wypełniania formularza „Zestawienie wydatków inwestycyjnych objętych
dotacją”.
Wzór zestawienia kosztów sfinansowanych ze środków finansowego wsparcia
pomostowego.
Instrukcja wypełniania formularza „Zestawienie kosztów sfinansowanych ze środków
finansowego wsparcia pomostowego”
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