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Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach podstawowego/przedłużonego  
wsparcia pomostowego  udzielonego Uczestnikom projektu „Przedsiębiorczość 

przepisem na sukces” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL. 
 

Finansowe wsparcie pomostowe ma ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie 
wydatków ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, z 
zakresu  niniejszego katalogu: 
 
1. Koszty ZUS/KRUS 
- składka na ubezpieczenie zdrowotne, 
- składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), 
- składka na ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne). 
2. Koszty administracyjne:  
− opłata za czynsz, 
− opłaty za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń bezpośrednio związanych z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 
3. Koszty eksploatacji pomieszczeń:  
− opłata za energię elektryczną (powinien zostać zamontowany podlicznik), 
− opłata za ogrzewanie (energia cieplna, gazowa), 
− opłata za wodę i ścieki (podlicznik na wodę), 
− koszty wywozu nieczystości stałych (umowa na firmę), 
− podatek od nieruchomości od zajmowanej powierzchni budynku na potrzeby prowadzenia 

działalności gospodarczej. 
4. Koszty opłat telekomunikacyjnych: 
− koszty abonamentu i połączeń telefonicznych w tym telefon stacjonarny i komórkowy, 
− koszty zakupu kart doładowujących do telefonów komórkowych, 
− opłaty za korzystanie z Internetu. 

   5. Koszty usług prawnych: 
− Opłata za usługi prawnicze, tj. radcowie prawni, adwokaci, notariusze (tj. porady prawne, 

sporządzanie pism procesowych, sporządzenie wzorów umów). 
6. Koszty usług pocztowych: 
− koszty przesyłek pocztowych, 
− koszty przelewów dokonane w Urzędzie Pocztowym, 
− kolportaż reklam i ulotek dotyczących działalności firmy, 
− zakup znaczków pocztowych. 
7. Koszty usług kserograficznych: 
- kserowanie dokumentów, ulotek, reklam związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. 
8. Opłaty za prowadzenie konta bankowego 
9. Koszty usług księgowych: 
−  zlecenie obsługi księgowej firmy. 
10. Koszty drobnych materiałów biurowych:  
− zakup drobnych materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności 

gospodarczej, np. druki akcydensowe (tj. druki faktur, rachunków, umów), segregatory, 
zszywacz, dziurkacz, nożyczki, korektor, klej, papier ksero, papier kolorowy do 
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wykonania reklam i ulotek, koperty, tusze, tonery, długopisy, zeszyty, notesy, spinacze, 
zszywki, flamastry itp.). 

11. Koszty działań informacyjno – promocyjnych:  
− prowadzenie strony internetowej firmy, w tym koszt opłaty domeny internetowej za okres 

max 6 miesięcy,  
− materiały drukowane: broszury, ulotki, foldery, plakaty prezentujące firmę i jej 

działalność, w tym projekt materiału drukowanego,  
− reklama w mediach (radio, prasa, telewizja, Internet), 
− tablica reklamowa firmy (szyld), oklejenie samochodu, 
− banner reklamowy firmy. 
12. Koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z 
prowadzoną działalnością gospodarczą:  
1) przedmiotem ubezpieczenia może być mienie:  
− będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu 

prawnego, 
− nie będące własnością Przedsiębiorcy lecz znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie 

tytułu prawnego:  
a) użytkowane przez Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej, 
b) przyjęte przez Przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi. 

2) odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym 
mieniem, 

3) określone koszty ponoszone przez Przedsiębiorcę, w związku z zajściem zdarzenia 
objętego ubezpieczeniem. 

4) ubezpieczenie przedsiębiorcy od następstw i nieszczęśliwych wypadków. 
 
Wsparcie pomostowe (podstawowe oraz przedłużone) może być przeznaczone wyłącznie 
na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej1 (w pierwszej 
kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty 
za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, 
usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności 
gospodarczej w danej branży). 
  
Usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie efektywnego wykorzystania środków 
finansowych na rozwój przedsiębiorczości świadczone są wyłącznie za pośrednictwem 
Beneficjenta – oznacza to, że przedsiębiorstwo nie może otrzymać zwrotu kosztów usług 
szkoleniowych lub doradczych zakupionych poza projektem.  
 
 

                                                           

1 Zgodnie z Wytycznymi IP z dnia 02.07.2013 r. środki pieniężne otrzymywane w ramach podstawowego (przedłużonego) wsparcia pomostowego nie mogą 

być przeznaczone na: zakup środków trwałych, zakup materiałów do produkcji, zakup towarów z przeznaczeniem na sprzedaż. 


