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Aneks nr 1 

z dnia 10.05.2012 

do 

REGULAMINU PROJEKTU 

z dnia 18.04.2012 r. 

dot. projektu pt. „Drogowskaz na biznes 3” 

 

§ 1 

W zatwierdzonym regulaminie projektu  z dnia 18.04.2012 dot. projektu „Drogowskaz na biznes 3“ 
ulega zmianie § 10 ust. 4 jedynie w podpunkcie dotyczącym zakupu samochodu powyżej 10.000 zł. 
Wykreśleniu podlega zapis „działalnośc związana z usługami przeprowadzki (PKD 49.42.Z)“ 

Brzmienie zgodne z regulaminem projektu z dnia 18.04.2012r. 

W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie przez Beneficjenta pomocy 
wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie (powstanie) przedsiębiorstwa, a w 
szczególności: 

a) zakup wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu rozumianego jako środki trwałe oraz 
pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub 
ilościowo- wartościowa, w tym: 

• zakup samochodu – podstawą uznania wydatku za kwalifikowalny jest jego niezbędność i 
celowość do prowadzenia działalności gospodarczej (co oznacza brak możliwości 
rozpoczęcia prowadzenia działalności bez zakupu środka transportu), przedstawienie przez 
uczestnika dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, wyceny rzeczoznawcy (w 
przypadku zakupu używanego środka transportu). Zakup środka transportu możliwy jest do 
wysokości: 

 powyżej 10 000 zł – dotyczy tylko działalności: nauka jazdy (PKD 85.53), 
działalność związana z usługami przeprowadzki (PKD 49.42.Z), usługi wynajmu 
środka transportu osób np. do ślubów (PKD 77.1);   

 do 10 000 zł – w pozostałych przypadkach.  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. g rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w 
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis nie jest możliwe nabycie pojazdów 
przeznaczonych do transportu drogowego w zakresie drogowego transportu towarowego. 
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Koszt nabycia używanych środków trwałych może być uznany za kwalifikowalny, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków: 

• w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku środek trwały nie został zakupiony z 
wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii 
Europejskiej (dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie sprzedawcy); 

• cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest 
niższa od ceny nowego środka trwałego; 

• środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia 
objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. 

• dostarczony zostanie dokument potwierdzający opłatę PCC ( w przypadku zakupów 
przewyższających kwotę 1000 zł) 

Jeżeli cena nabycia używanego środka trwałego będzie wyższa, niż jego wartość rynkowa ustalona 
przez niezależnego rzeczoznawcę, różnica między ceną nabycia a wartością rynkową nie jest 
wydatkiem kwalifikowalnym. 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub 
nieopatentowanego know-how jest wydatkiem kwalifikowalnym, jeżeli: 

• zostaną nabyte od strony trzeciej na warunkach rynkowych oraz 

• zostaną ujęte w aktywach nabywcy oraz 

• będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę. 

 
b) koszty prac remontowych i budowlanych mogą zostać uznane za kwalifikowane  

- max. do kwoty 4.000 zł. Podstawą uznania wydatków, dotyczących nabycia robót  
i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów 
budowlanych, budowli i lokali własnych – jest przedstawienie prawa własności do lokalu 
Beneficjenta. Koszt zostanie uznany za kwalifikowalny, gdy zostanie przedstawiona 
odpowiednia dokumentacja potwierdzająca własność lokalu oraz kosztorys inwestorski  
na etapie składania wniosku o dotacje i biznes planu), 

c) zakup środków obrotowych (towaru) w wysokości maksymalnie do 6 000 PLN pod 
warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej 
inwestycji oraz odpowiednio uzasadnione. 

Całość wydatków powinna być zgodna z celami przedsięwzięcia i niezbędna do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, pod tym też kątem wszystkie wydatki będą oceniane. Wszelkie koszty 
poniesione przed podpisaniem Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Beneficjent 
pomocy ponosi na własną odpowiedzialność. 

Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów od najbliższych członków rodziny, tj. osób  
z którymi Beneficjent Pomocy jest w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa  
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli 
z Beneficjentem Pomocy. 

W ramach dotacji kosztem niekwalifkowalnym są koszty: 
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• promocji i reklamy (w tym koszty produkcji banerów, szyldów, stron internetowych, 
ulotek, wizytówek itp.) oraz  

• koszty materiałów biurowych (np. Segregatory, papier, kalkulator itp.) 

• koszt zakupu kasy fiskalnej (w związku z możliwością odzyskania kosztów z Urzędu 
Skarbowego) 

§ 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej możliwe jest sfinansowanie przez Beneficjenta pomocy 
wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie (powstanie) przedsiębiorstwa, a w 
szczególności: 

d) zakup wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu rozumianego jako środki trwałe oraz 
pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub 
ilościowo- wartościowa, w tym: 

• zakup samochodu – podstawą uznania wydatku za kwalifikowalny jest jego niezbędność i 
celowość do prowadzenia działalności gospodarczej (co oznacza brak możliwości 
rozpoczęcia prowadzenia działalności bez zakupu środka transportu), przedstawienie przez 
uczestnika dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, wyceny rzeczoznawcy (w 
przypadku zakupu używanego środka transportu). Zakup środka transportu możliwy jest do 
wysokości: 

 powyżej 10 000 zł – dotyczy tylko działalności: nauka jazdy (PKD 85.53), 
(działalność związana z usługami przeprowadzki (PKD 49.42.Z) wykreślenie 
zapisu), usługi wynajmu środka transportu osób np. do ślubów (PKD 77.1);   

 do 10 000 zł – w pozostałych przypadkach.  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. g rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w 
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis nie jest możliwe nabycie pojazdów 
przeznaczonych do transportu drogowego w zakresie drogowego transportu towarowego. 

Koszt nabycia używanych środków trwałych może być uznany za kwalifikowalny, pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków: 

• w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku środek trwały nie został zakupiony z 
wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii 
Europejskiej (dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie sprzedawcy); 

• cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest 
niższa od ceny nowego środka trwałego; 

• środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia 
objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. 

• dostarczony zostanie dokument potwierdzający opłatę PCC ( w przypadku zakupów 
przewyższających kwotę 1000 zł) 



 4 

Jeżeli cena nabycia używanego środka trwałego będzie wyższa, niż jego wartość rynkowa ustalona 
przez niezależnego rzeczoznawcę, różnica między ceną nabycia a wartością rynkową nie jest 
wydatkiem kwalifikowalnym. 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub 
nieopatentowanego know-how jest wydatkiem kwalifikowalnym, jeżeli: 

• zostaną nabyte od strony trzeciej na warunkach rynkowych oraz 

• zostaną ujęte w aktywach nabywcy oraz 

• będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę. 

 
e) koszty prac remontowych i budowlanych mogą zostać uznane za kwalifikowane  

- max. do kwoty 4.000 zł. Podstawą uznania wydatków, dotyczących nabycia robót  
i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów 
budowlanych, budowli i lokali własnych – jest przedstawienie prawa własności do lokalu 
Beneficjenta. Koszt zostanie uznany za kwalifikowalny, gdy zostanie przedstawiona 
odpowiednia dokumentacja potwierdzająca własność lokalu oraz kosztorys inwestorski  
na etapie składania wniosku o dotacje i biznes planu), 

f) zakup środków obrotowych (towaru) w wysokości maksymalnie do 6 000 PLN pod 
warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej 
inwestycji oraz odpowiednio uzasadnione. 

Całość wydatków powinna być zgodna z celami przedsięwzięcia i niezbędna do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, pod tym też kątem wszystkie wydatki będą oceniane. Wszelkie koszty 
poniesione przed podpisaniem Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Beneficjent 
pomocy ponosi na własną odpowiedzialność. 

Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów od najbliższych członków rodziny, tj. osób  
z którymi Beneficjent Pomocy jest w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa  
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  
w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli 
z Beneficjentem Pomocy. 

W ramach dotacji kosztem niekwalifkowalnym są koszty: 

• promocji i reklamy (w tym koszty produkcji banerów, szyldów, stron internetowych, 
ulotek, wizytówek itp.) oraz  

• koszty materiałów biurowych (np. Segregatory, papier, kalkulator itp.) 

• koszt zakupu kasy fiskalnej (w związku z możliwością odzyskania kosztów z Urzędu 
Skarbowego) 

§ 2 

Pozostałe punkty regulaminu i załączniki nie ulegają zmianie. 
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§ 3 

Regulamin z dnia 10.05.2012r. wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej 
projektu www.dnb3.atut.org.pl 

 


