
 
Nowy Sącz, 13.09.2018 

Odpowiedzi na pytania Uczestników/czki projektu „Mój szef to ja! II” 

 

1) Czy dotacja może być przeznaczona w całości na zakup środka transportu? 

Każdy zakup finansowany z grantu (dotacji) jest oceniany m.in. pod względem niezbędności do 
uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, efektywności ekonomicznej, bezpośredniego 
wpływu na osiąganie przychodów, budowania trwałych i stabilnych podstaw funkcjonowania firmy, 
wykonalności przedsięwzięcia. 

Środek transportu jest rzeczą bardzo łatwo zbywalną, sam nie buduje odpowiedniej struktury 
zakupów finansowanych z dotacji. W przypadku, gdy środek transportu jest niezbędny do 
prowadzenia firmy zalecany poziom finansowania z dotacji nie powinien przekraczać 70% wartości 
wnioskowanej dotacji. Każdy wydatek z dotacji powinien być odpowiednio uzasadniony w biznes 
planie, w tym w kontekście posiadanych zasobów/potencjału. W przypadku ubiegania się o dotację 
na zakup środka transportu należy opisać w biznes planie w części Kategoria II. Potencjał 
wnioskodawcy posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wskazać, czy Uczestnik/czka 
projektu jest właścicielem/ współwłaścicielem innego środka transportu, należy podać rodzaj środka 
transportu, markę, rok produkcji, przeznaczenie, formę własności. W przypadku zakupów rzeczy 
używanych na etapie zakupu konieczne jest uzyskanie oświadczenia wskazującego że rzecz ta m.in. 
nie była zakupiona w ciągu 7 ostatnich lat z ze środków pochodzących z pomocy krajowej lub 
wspólnotowej. Dodatkowo w przypadku działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 
w ramach transportu drogowego towarów wykluczony jest zakup środka transportu i urządzeń 
transportowych. Ponadto wyjaśniam, że każdy zakup finansowany z dotacji jest analizowany m.in. 
pod kątem jego niezbędności, efektywności ekonomicznej, wykonalności przedsięwzięcia w 
kontekście planowanej danej działalności gospodarczej opisanej w biznes planie.  

 

2) Czy dotacja może być przeznaczona w całości na zakup towarów? 

Nie, dotacja nie może być przeznaczona w całości na zakup towarów. W ramach dotacji może być 
sfinansowane jedynie tzw. pierwsze zatowarowanie niezbędne do uruchomienia i rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy zakup finansowany z grantu (dotacji) jest oceniany 
m.in. pod względem niezbędności do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, 
efektywności ekonomicznej, bezpośredniego wpływu na osiąganie przychodów, budowania trwałych 
i stabilnych podstaw funkcjonowania firmy, wykonalności przedsięwzięcia. Każdy zakup musi być 
odpowiednio uzasadniony w biznes planie. Dodatkowo w przypadku zakupu towarów brana przy 
ocenie jest m.in. rotacja towarów, uzyskiwana marża ze sprzedaży, rentowność firmy. W przypadku, 
gdy zakup towarów jest niezbędny do prowadzenia firmy zalecany poziom finansowania z dotacji nie 
powinien przekraczać 60% wartości wnioskowanej dotacji. Każdy zakup finansowany z dotacji jest 
analizowany pod kątem m.in. jego niezbędności, efektywności ekonomicznej, wykonalności 
przedsięwzięcia w kontekście planowanej danej działalności gospodarczej opisanej w biznes planie. 


