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Projekt „Dobry start w przedsiębiorczość” realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014 – 2020, 
Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

ZASADY ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczestnik Projektu rozlicza wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) bez względu na fakt, czy jest płatnikiem podatku VAT czy też nie. Niemniej jednak Uczestnik Projektu w momencie podpisania Umowy o przyznanie wsparcia finansowego powinien zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 
	Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości są udzielane w formie zaliczki na podstawie Umowy o przyznanie wsparcia finansowego. Zaliczka wynosi 100% przyznanej kwoty dotacji. 
Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem umowy uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt (ale wydatki kwalifikowalne poniesione od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą zostać zrefundowane w przypadku otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
	Realizator zastrzega sobie, że wypłata wsparcia finansowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Uczestnika Projektu.
	Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przedłożenia Rozliczenia środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 2) najpóźniej 30 dni po opłaceniu ostatniego wydatku związanego z inwestycją przedstawioną w biznesplanie (zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Projektu. 
Każda faktura/ umowa dokumentująca poniesiony z dotacji wydatek musi zostać opisana na odwrocie oryginału tekstem OPIS FAKTURY (wzór stanowi załącznik nr 1). 
Wydatki MUSZĄ być ponoszone zgodnie z umową o dofinansowanie projektu!! W przypadku konieczności zmiany w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych Uczestnik Projektu musi wystąpić z pisemnym wnioskiem o aneksowanie umowy wraz z zaktualizowanym zestawieniem towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych zawartym w biznesplanie.  PRZED DOKONANIEM ZAKUPÓW. Zmiana jest możliwa jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. 
Wszystkie zakupy muszą zostać zrealizowane w terminie określonym w umowie o dofinansowanie. Zmiana terminu zakończenia wydatkowania dotacji jest możliwa jedynie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach i WYMAGA ANEKSOWANIA UMOWY!
Możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna-sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków: 
	środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz  z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,

cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł,
transakcje nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu,
zapłata za sprzęt została właściwie udokumentowana (zarejestrowana w Urzędzie skarbowym i został odprowadzony podatek od czynności cywilnoprawnej).




