2. Otwarcie działalności i dotacje oraz wsparcie pomostowe
Jeżeli przystąpię do projektu, to kiedy najwcześniej będę mógł otworzyć
działalność? Tzn. Jak długo będą trwały szkolenia i doradztwo?
Szacowany termin uruchomienia działalności przez uczestników I tury to maj/czerwiec 2018.

Czy jeżeli prowadziłam działalność gospodarczą, to muszę uczestniczyć w
szkoleniach?
Zgodnie z regulaminem, warunkiem złożenia wniosku o dotacje na uruchomienie działalności
gospodarczej jest ukończenie bloku szkoleniowo-doradczego.

Czy są preferowane działalności gospodarcze, które będą dofinansowane?
Projekt nie przewiduje preferowania określonych działalności gospodarczych. Ocena wniosków
będzie się opierała o założenia biznesplanu, nie o przedmiot działalności.

Jaki jest okres trwałości firmy?
Aby uznać dotację za rozliczoną działalność gospodarcza powinna być prowadzona przez okres
pełnych 12 miesięcy.

Czy jeśli dostanę się do projektu to mam zagwarantowane środki na działalność?
Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej są przyznawane na podstawie wniosków.
Wnioski będą oceniane przez niezależnych ekspertów. W projekcie przewidziano przyjęcie do
etapu szkoleniowo-doradczego 70 osób oraz przyznanie 65 dotacji. Tak więc żaden z
uczestników projektu nie ma zagwarantowanych środków.
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Czy jeśli otrzymam dotację, to z automatu mam przyznane wsparcie
pomostowe?
Wsparcie pomostowe będzie udzielane na podstawie odrębnego wniosku. Komisja będzie
badała, na ile jest uzasadnione. Wysokość wsparcia pomostowego będzie uzależniona od tego,
co Państwo wykażą we wniosku – w pierwszej kolejności należy pokryć koszty obowiązkowe dla
przedsiębiorcy – takie jak ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Państwo we wniosku będą określać na co Państwo potrzebują wsparcie pomostowe i jakie
koszty składowe będą stanowiły pomoc.
Komisja oceny będzie również badała rynkowość cen zawartych we wniosku.

Czy w ramach dotacji mogę zlecić stworzenie strony www?
Projekt Wsparcie na starcie- tworzenie nowych i stałych miejsc pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

W ramach dotacji możliwe jest wyłącznie poniesienie kosztów związanych z:
• zakupem środków trwałych (w tym również środków transportu z wyłączeniem
podmiotów prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów- w
wysokości nie większej niż 50% kwoty dotacji)),
• zakupem oraz pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych,
• kosztami prac remontowych i budowlanych
• zakupem środków obrotowych w wysokości nie większej niż 10% wartości dotacji,,
Zlecenie stworzenia strony www nie wpisuje się, w żadną kategorię.
Natomiast zakup licencji na prowadzeni strony www. czy sklepu internetowego można uznać za
wartość niematerialną i prawną. Wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane podczas szkoleń.

Czy mogę dokupić sprzęt ze wsparcia pomostowego?
Wsparcie pomostowe służy wspieraniu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i nie może służyć
doposażeniu firmy w środki obrotowe, czy inne kategorie, które są finansowane z dotacji.
W ramach wsparcia pomostowego Uczestnicy powinni pokryć przede wszystkim m.in. składki
na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusze po ubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za
media

Czy z dotacji można zakupić sprzęt używany?
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Rekomendujemy zakup sprzętu nowego – choćby z uwagi na trwałość przedsięwzięcia. Jednak w
uzasadnionych przypadkach dopuszczamy zakup sprzętu używanego, jednak Uczestnicy w
przypadku zakupu rzeczy używanych powinni otrzymać FV a nie wyłącznie rozliczać się na
podstawie umowy kupna-sprzedaży. Dodatkowo, w przypadku rzeczy używanych Uczestnicy
będą musieli przedstawić oświadczenie że zakupiona rzecz nie została zakupiona w okresie
ostatnich 7 lat z publicznych środków, w tym środków europejskich.

Projekt Wsparcie na starcie- tworzenie nowych i stałych miejsc pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

