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ZASADY ROZLICZANIA PODSTAWOWEGO/PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

	Każdy Uczestnik Projektu, który podpisał UMOWĘ O PRZYZNANIU PODSTAWOWEGO/ PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO, jest zobowiązany do regularnego, comiesięcznego rozliczania się z wydatków ponoszonych w ramach TEGO wsparcia.

Okres rozliczeniowy wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) kończy się 10 dnia każdego miesiąca. 
Np. Jan Kowalski „Usługi” zawarł umowę  15 lipca 2017r. r. Pierwsze rozliczenia składa za okres do 10 sierpnia 2017 roku. 
Elżbieta Nowak „Produkcja” zawarła umowę  20 lipca 2017r. roku. Pierwsze rozliczenie składa za okres do 10 sierpnia  2017 r. Jan i Elżbieta składają więc rozliczenie za okres do 10 sierpnia  2017 roku i nie ma znaczenia, że rozpoczęli prowadzenie działalności w różnych terminach. 
Zarówno dla Jana jak i dla Elżbiety kolejne rozliczenia będą składane za następujące okresy:
do 10 września 2017 r.
do 10 października 2017 r.
do 10 listopada 2017 r., itd.
Data „do” w ostatnim okresie rozliczeniowym musi być taka sama jak data „do” z umowy o przyznanie wsparcia pomostowego. Do tej daty, wszystkie wydatki, które mają być ponoszone z dotacji pomostowej, muszą być faktycznie poniesione. 
Ostatecznym terminem złożenia rozliczenia w biurze Projektu jest 15 dzień każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, np. za miesiąc sierpień, do dnia 15 września. Rozliczenia należy składać w formie papierowej wraz z załącznikami, osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do biura Projektu, więc jeśli chcesz wysłać rozliczenie pocztą musisz je nadać w placówce pocztowej odpowiednio wcześniej).
	Podstawowe wsparcie pomostowe musi być przeznaczone w pierwszej kolejności na składki ZUS! W przypadku, w którym po opłaceniu zobowiązań wobec ZUS-u pozostaną niewydane środki finansowe, należy je przeznaczyć na inne koszty kwalifikowalne, t.j., oprócz ZUS, wyłącznie na:
	zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,

koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń 
w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
	koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
	koszty opłat telekomunikacyjnych,
koszty usług pocztowych,
koszty usług księgowych,
koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
koszty usług prawnych,
koszty usług leasingowych,
koszty działań informacyjno – promocyjnych,
koszty materiałów biurowych,
	koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

	Uczestnik projektu rozlicza wydatki ponoszone w ramach podstawowego wsparcia pomostowego w kwotach brutto, bez względu na fakt, czy jest czynnym płatnikiem podatku VAT, czy nie.

Realizatorzy projektu zastrzegają sobie, że wypłata wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej.
Na prawidłowe rozliczenie wsparcia pomostowego składa się:
1.  zestawienie poniesionych wydatków zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad.
2.  wydruk potwierdzenia zapłaty składek ZUS. 
3. uzupełniona karta doradztwa indywidualnego (zindywidualizowanego szkolenia) z wykorzystanymi ….. godzinami w danym okresie.

UWAGA!!!! Każda faktura/rachunek opłacona z dotacji musi zostać opisana na odwrocie oryginału wg wzoru „OPIS FAKTURY/RACHUNKU” stanowiącego załącznik nr 2 do Zasad. 

	Uczestnik Projektu zobowiązuje się wydatkować wsparcie pomostowe zgodnie z wnioskiem o przyznanie wsparcia pomostowego.  Jeżeli uczestnik chce  rozszerzyć zakres wydatków  to musi zawnioskować o zmianę wraz z uzasadnieniem.
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