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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Wersja z dnia 28.03.2022r. 

„Szansa na dobry zawód – własny biznes” 

 

1. Na co mogą być przeznaczone środki z dotacji? 

 W ramach dotacji można zakupić między innymi: środki trwałe, urządzenia, maszyny, 

towar, usługi i materiały reklamowe, można pokryć koszty konsultacji, doradztwa związanego 

z podjęciem działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje są zawarte w regulaminie 

przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

2. Na co nie mogę przeznaczyć środków z dotacji? 

Dotacji nie można przeznaczyć na: 

 leasing maszyn, urządzeń i pojazdów, 

 pokrycie kosztów transportu/przesyłki/dostawy zakupionych rzeczy oraz ich 

ubezpieczenia, 

 kursy, szkolenia wnioskodawcy, 

 bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. opłaty za gaz, 

podatki, 

 energię elektryczną, opłaty skarbowe i administracyjne), 

 hosting, wykup koncesji, zezwoleń i licencji – za wyjątkiem oprogramowania 

komputerowego, 

 zakup ziemi, 

 zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej, 

 wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 

 zakup towarów do dalszej odsprzedaży i surowców w części przekraczającej 30% kwoty 

 rozliczanego dofinansowania, 

 remont pomieszczenia w części przekraczającej 10 % kwoty rozliczanego dofinansowania, 

 zakup pojazdu przeznaczonego do transportu drogowego związanego z prowadzeniem, 

 działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego. 

 

3. Czy mogę z dotacji kupić samochód? 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się dokonanie zakupu pojazdu, jeżeli 

zakup pojazdu jest zasadniczym i niezbędnym narzędziem pracy w ramach planowanej 

działalności, przy czym zaleca się, żeby środki Funduszu nie powinny  stanowić więcej niż 30 % 
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wartości zakupu oraz nie mogą przekraczać 30% kwoty rozliczanego dofinansowania. 

Każdorazowo ocenę zasadności zakupu pojazdu będzie oceniać niezależna komisja oceny 

biznesplanów. 

4. Jak długo muszę prowadzić działalność, aby nie zwracać dotacji? 

Aby uniknąć konieczności zwrotu dotacji działalność musi być prowadzona minimum 12 

miesięcy od jej rozpoczęcia. 

5. Czy po podpisaniu umowy mogę dokonać zmian zakupów z dotacji? 

Po podpisaniu umowy w przypadku konieczności dokonania zmian w zakupach w ramach 

uzyskanej dotacji (np. brak lub wycofanie wskazanego we wniosku sprzętu na rynku itp.) 

należy wystąpić do Beneficjenta  tut. wniosek o zaakceptowanie zmian wydatków z dotacji. Do 

wniosku należy dołączyć korektę zakupów ze środków z dotacji. Po zaakceptowaniu zmian 

dokonuje się zakupu sprzętu, który wskazano w korekcie. 

6. Jeżeli podlegam ubezpieczeniu w KRUS czy mogę otrzymać pieniądze na rozpoczęcie 

działalności? 

Podmiot ubiegający się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej na dzień 

składania wniosku nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i 

w pełnym zakresie, wyjątek stanowi podjęcie działalności sklasyfikowanej w PKD, jako 

produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napoi. 

 


