
 

 

 

 

  

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH MOŻLIWYCH 
DO SFINANSOWANIA Z DOTACJI INWESTYCYJNEJ OBEJMUJE: 

 
a) nowe środki trwałe dla których prowadzona jest ewidencja środków trwałych;  
b) używane środki trwałe dla których prowadzona jest ewidencja środków trwałych, w tym 

środki transportu m.in.:  
• samochody osobowe,  
• samochody ciężarowe z miejscami siedzącymi i tyłem załadunkowym,  
• samochody specjalne,  
• wózki jezdniowe,  

Dodatkowo środek transportu będzie uznany za kwalifikowalny o ile spełnia 

jednocześnie poniższe kryteria: 

- Stanowi niezbędny element działalności gospodarczej,  
- O dofinansowanie ich zakupu ubiega się jedynie przedsiębiorca, który nie 

planuje prowadzić działalności w sektorze transportu drogowego towarów  

i zagwarantuje, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do 

realizacji celu określonego w biznesplanie (na użytek prowadzonej 

działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140  

z późn. zm.).  
Używane środki trwałe są kwalifikowane pod warunkiem, że: 

- ich cena nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest 

niższa od ceny nowego środka trwałego, 

- środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji 

przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące 

normy i standardy. 

- w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek 

trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych 

krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. 
  

c) nowe wyposażenie;  
d) wartości niematerialne i prawne (zgodnie z ustawą o rachunkowości), w tym licencje  

i oprogramowanie,  
e) prace remontowe i/lub materiały do przeprowadzenia prac remontowych w celu 

dostosowania budynków, lokali do działalności planowanej przez 

Uczestnika/Uczestniczkę projektu;  
f) zakup  towarów,  surowców  i  materiałów  do  wysokości  40  %  wartości  dotacji 

(wykluczone jest finansowanie środków obrotowych równolegle z dotacji inwestycyjnej  
i  wsparcia pomostowego - wsparcia finansowego, Beneficjent Pomocy wybiera jedno 
źródło finansowania). 



 

 

 

 

  

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Środki transportu sfinansowane z dotacji inwestycyjnej, mogą być wykorzystywane jedynie do 

celu określonego w projekcie. 
 

Zakupów towarów i usług w ramach wsparcia finansowego nie można dokonywać  
od najbliższych członków rodziny. 

 
 

KATALOG WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWANYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO : 
 

a) zapłata grzywien, kar i innych podobnych opłat wynikających z naruszenia przez 

beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa;  
b) zapłata odszkodowań albo kar umownych;  
c) zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze 

transportu towarów;  
d) w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę  

z niepełnosprawnością –pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne  

i rentowe refundowanych przez PFRON;  
e) wydatki, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty  

lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego 

finansowania);  
f) zakupy od najbliższych członków rodziny, tj. od osób które łączy  

z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu związek małżeński, stosunek pokrewieństwa  

i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub oraz związek z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli;  
g) leasing maszyn, pojazdów i urządzeń;  
h) wniesienie wkładów/udziałów do spółek;  
i) zakup akcji, obligacji;  
j) koszty kredytu, odsetki od zadłużenia;  
k) wniesienie kaucji;  
l) opłaty administracyjne i skarbowe, podatki;  
m) zakup nieruchomości, gruntu;  
n) wynagrodzenia wraz z pochodnymi;  
o) zapłata składek ubezpieczeniowych;  
p) pozostałe wydatki kwalifikujące się do wsparcia w ramach wsparcia pomostowego. 

 
 

 

 


