ANEKS NR 3
Z DNIA 10.01.2017
DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI
W RAMACH PROJEKTU
„Skuteczny przedsiębiorca – od pomysłu do biznesu”
Z DNIA 24.08.2016
Projekt nr RPPK.07.03.00-18-0004/15 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany przez Bieszczadzkie Forum Europejskie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 7.3 WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
§1
Niniejszym aneksem zmienia się treść zapisu:
1. w § 6 ust 3 zmienia się zapis: „W ramach wsparcia pomostowego Beneficjent określił
następujący katalog zamknięty wydatków kwalifikowalnych:
 koszty ZUS Uczestnika projektu (składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i
fundusz pracy – jeśli dotyczy),
 podatki i opłaty lokalne,
 podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności,
 koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną,
gazową i wodę),
 koszty eksploatacji maszyn i urządzeń (w tym drobnych napraw i remontów),
 koszty usług pocztowych,
 koszty usług księgowych, prawnych i innych usług obcych,
 koszty usług kserograficznych,
 koszty telefonu i Internetu,
 koszty materiałów biurowych,
 koszty działań informacyjno-promocyjnych,
 koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
 koszty utrzymania samochodów firmowych (w tym koszty ubezpieczeń,
eksploatacyjne),
 koszty ZUS związane z zatrudnieniem pracownika (składka na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – jeśli dotyczy) ” na zapis: : „W ramach
wsparcia pomostowego Beneficjent określił następujący katalog zamknięty wydatków
kwalifikowalnych:
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koszty ZUS Uczestnika projektu (składka na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i
fundusz pracy – jeśli dotyczy),
podatki i opłaty lokalne,
podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności,
koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),
koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną,
gazową i wodę, wywóz śmieci),
koszty eksploatacji maszyn i urządzeń (w tym drobnych napraw i remontów, usługa
serwisowa),
koszty usług pocztowych i kurierskich,
koszty usług księgowych, prawnych i innych usług obcych,
koszty usług kserograficznych,
koszty telefonu i Internetu (opłaty za usługi telefoniczne, z wyjątkiem zakupu
telefonów),
koszty materiałów biurowych,
koszty działań informacyjno-promocyjnych (min. plakaty, ulotki, strona internetowa,
reklama w prasie lokalnej, banery, wizytówki, foldery reklamowe),
koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z
prowadzoną działalnością gospodarczą,
koszty utrzymania samochodów firmowych (w tym koszty ubezpieczeń, koszty napraw),
koszty ZUS związane z zatrudnieniem pracownika (składka na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne i fundusz pracy – jeśli dotyczy).
materiały do produkcji lub świadczenia usług (do 300zł/miesiąc),
paliwo do maszyn, urządzeń i środków transportu wprowadzonych na ewidencję
środków trwałych lub wyposażenia (do 300 zł/miesiąc)
koszty szkoleń i badań Uczestnika projektu/pracowników,
środki czystości, artykuły BHP,
koszty prenumeraty/zakupu czasopism branżowych związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą ”.
§2

Pozostałe zapisy Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w
ramach projektu „Skuteczny przedsiębiorca-od pomysłu do biznesu” pozostają bez zmian.

ZATWIERDZAM:
Lesko, dnia 10.01.2017r.
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