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Załącznik nr 3.20 do Regulaminu Projektu

ZAMKNIĘTY KATALOG WYDATKÓW
W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO
Podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe może być przeznaczone na:
1. Obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne od w/w osób ponoszone:
a) po stronie pracodawcy (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)
b) po stronie pracownika (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe).
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od w/w osób.
3. Koszty administracyjne, tj. opłaty za wynajem pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej
na prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Koszty eksploatacji pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzoną działalność gospodarczą:
a) opłata za energię elektryczną,
b) opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa),
c) opłata za wodę i ścieki,
d) koszty wywozu nieczystości stałych,
e) podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Koszty opłat za usługi telekomunikacyjne, w tym telefon stacjonarny, komórkowy oraz internet
6. Koszty materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych (niezbędnych do właściwego funkcjonowania
wyposażenia/środków trwałych ujętych w ewidencji spółdzielni socjalnej).

7. Koszty usług pocztowych i kurierskich związanych z działalnością gospodarczą (zakup znaczków,
przesyłki pocztowe, kurierskie)
8. Koszty obsługi księgowej zleconej firmie zewnętrznej.
9. Koszty specjalistycznych usług prawnych.
10. Koszty usług kserograficznych (wyłącznie jeżeli spółdzielnia nie dysponuje urządzeniem umożliwiającym
wykonanie kserokopii).

11. Koszty paliwa do samochodów służbowych (maksymalnie do 20% wartości miesięcznego wsparcia
pomostowego na podstawie faktury zakupu z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym pojazdu)

12. Koszty ubezpieczenia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą:


przedmiotem ubezpieczenia może być mienie: będące własnością przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego, nie będące własnością przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:
- użytkowane przez przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej,
- przyjęte przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi.



odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzona działalnością lub posiadanym mieniem,
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13. Raty leasingowe.
14. Koszty działań informacyjno – promocyjnych:
a) tablica reklamowa firmy (szyld),
b) prowadzenie strony internetowej firmy,
c) materiały drukowane: broszury, ulotki, wizytówki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej działalność,
d) reklama w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet),
e) banner/roll up reklamowy firmy.
Katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego nie może pokrywać się z wydatkami zakwalifikowanymi do dofinansowania w ramach wsparcia finansowego.
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Wydatki pokrywane ze środków otrzymanych na wsparcie finansowe nie mogą być jednocześnie finansowane z innych źródeł publicznych (np. Fundusz Pracy, PFRON, EFS).
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