
 

 
 
 

 

 

 

WSPARCIE POMOSTOWE – wydatkowanie i zmiany DOTYCZY GRUP R2_LETNIA_2018 i 
R3_JESIENNA_2018 

 
Na co można wydatkować wsparcie pomostowe? 
 
Na wszystko to co związane z działalnością firmy.  
Posługuj się katalogiem wydatków z regulaminu projektu (§11 ust.1)  

a) składki ZUS - na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze poza 
ubezpieczeniowe;  

b) koszty administracyjne (w tym m.in. koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń bezpośrednio 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą);  

c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i 
wodę); 

d) koszty usług pocztowych; 
e) koszty usług księgowych; 
f) koszty usług prawnych; 
g) koszty usług telekomunikacyjnych; 
h) koszty materiałów biurowych; 
i) koszty działań informacyjno-promocyjnych; 
j) koszty ubezpieczeń; 
k) koszty wycen rzeczoznawcy; 
l) inne koszty związane z funkcjonowaniem firmy. 

 
Co należy zrobić jeśli we wniosku nie został zaplanowany wydatek czy można to zmienić? Np. był 
wpisany jedynie ZUS, a chcę przeznaczyć także na koszty administracyjne? 
 
Należy poinformować pisemnie CDEF o rozszerzeniu katalogu wydatków finansowanych ze wsparcia 
pomostowego. Wzór pisma dotyczącego zmian wydatków - POBIERZ 
 
Jak należy rozliczyć się ze wsparcia pomostowego? 
 
Co miesiąc, do 15tego każdego miesiąca, należy przesłać w formie mailowej na adres dns2@cdef.pl 
lub złożyć w Biurze projektu: 

1. Potwierdzenie zapłaty ZUS za poprzedni miesiąc.  
2. Skan (zdjęcie) pisma przewodniego, gdzie wskazane jest wysokość wydatków sfinansowanych 

ze wsparcia pomostowego w danym miesiącu. Wzór pisma przewodniego - POBIERZ  
 
Kiedy wypłacane jest wsparcie pomostowe? 

 
Raz w miesiącu. Pierwsza transza jest z góry wraz z wypłatą dotacji, każda następna po rozliczeniu się 
z CDEF za poprzedni miesiąc. Płatność dokonywana jest co do zasady w terminie 14 dni od 
zatwierdzenia kompletnego rozliczenia.  
 
Czy zakupy ze wsparcia pomostowego muszą być dokonywane w formie bezgotówkowej? 
 
Co do zasady powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej z konta wskazanego w umowie. 
Natomiast nie będą uznawane za niekwalifikowalne jeśli zostaną zapłacone gotówką.  
 
Co jeśli nie zostanie wydatkowane w całości w danym miesiącu wsparcie pomostowe? 
 
Nie trzeba w danym miesiącu wydatkować dokładnie 1010 zł. Można wydać więcej lub mniej. Należy 
wpisać w piśmie przewodnim ile i co zostało/zostanie sfinansowane ze wsparcia pomostowego. 
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Ważne aby w ciągu 6 miesięcy wydać całą przyznaną kwotę 6060 zł. W przypadku gdy w ciągu 6 
miesięcy zostanie wydane mniej, to zostanie pomniejszona 6 rata wsparcia. W przypadku gdy 
zostanie wydane więcej zaliczymy  to na poczet następnych miesięcy. Ostatnia 12 transza  wypłacana 
jest w formie refundacji, oznacza to że trzeba najpierw opłacić z własnych środków za 12 miesiąc ZUS 
i przedstawić ostatnie rozliczenie, wtedy dopiero zostanie wypłacona  ostatnia transza. Może być ona 
pomniejszona o niewydatkowane środki.   
 
Czy trzeba przedstawiać do comiesięcznego rozliczenia faktury, które rozliczane jest w ramach 
wsparcia pomostowego? 
 
Nie. Dokumenty muszą być jednak opisane i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów 
prowadzonej działalności gospodarczej. Sprawdzimy je podczas kontroli. 
 
Czy dokumenty dotyczące zakupów ze wsparcia pomostowego muszą być specjalnie opisane? 
 
Tak. Na odwrocie dokumentu musi znaleźć się następujący opis: 
„Nr umowy na otrzymanie wsparcia finansowego …. 
Zakup został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków 
budżetu państwa w kwocie - … zł (wsparcie pomostowe) 
Z wkładu własnego …. zł” 
 


