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Wyjaśnienia w zakresie interpretacji „Regulaminu przyznawania środków finansowych na 

rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Najlepsze wsparcie na starcie – program 

tworzenia własnej firmy” (aktualizacja z dnia 10.03.2021 r.) 
- projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa  

realizowany przez CDG PRO Sp. z o.o. w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020  

OŚ PIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy  

DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

 

Kwoty wymagane do rozliczenia w poszczególnych okresach rozliczeniowych 

Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach 

projektu Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy” (aktualizacja z dnia 

10.03.2021 r.), Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie pomostowe w transzach w miesięcznej kwocie 

nieprzekraczającej 2 600,00 zł netto w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia założenia działalności 

gospodarczej. Uczestnik Projektu ma obowiązek przedkładania do Biura Projektu „zestawienia 

poniesionych wydatków za 4 okresy rozliczeniowe (pierwszy okres rozliczeniowy od dnia założenia 

działalności gospodarczej do miesiąca czasu od przelewu 3-ciej transzy, drugi do miesiąca czasu od 

przelewu 6-tej transzy, trzeci do miesiąca czasu od przelewu 9-tej transzy, czwarty do dnia 

poprzedzającego rok od założenia działalności gospodarczej)”. 

Zaleca się, aby w zestawieniu za każdy okres rozliczeniowy ująć wydatki kwalifikowane na kwotę 

minimum 7 800,00 zł (kwota równa trzem transzom wsparcia pomostowego). Dopuszcza się jednak 

możliwość przedstawienia w zestawieniu za dany okres rozliczeniowy kwoty niższej niż 7 800,00 zł bez 

konieczności zwrotu niewykorzystanej części wsparcia pomostowego w przypadku, gdy suma 

wydatków kwalifikowanych za wszystkie okresy rozliczeniowe pokryje łączną kwotę przyznanego 

wsparcia pomostowego (tj. suma wydatków kwalifikowanych z 4 okresów rozliczeniowych będzie 

równa minimum 31 200,00 zł w przypadku wsparcia przyznanego na 12 miesięcy).  

Z tego względu dopuszcza się korektę/uzupełnienia wcześniej złożonych zestawień w przypadku 

zidentyfikowania wydatków kwalifikowanych poniesionych w danym okresie rozliczeniowym, lecz 

nieujętych w zestawieniu za ten okres. W takim przypadku należy przesłać do Biura Projektu 

skorygowane zestawienie wraz z „Oświadczeniem o braku podwójnego finansowania…” oraz 

wyjaśnieniem przyczyny składanej korekty/uzupełnienia. 

 

 

 


