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 REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO 
(GRANTU) NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE OBOWIĄZUJĄCY OD 
01.06.2019 
BYŁO 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO (GRANTU) NA ROZPOCZĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE Z DNIA 14.06.2019 
JEST 

§ 6 ust. 
2b 

Korektę wartości kwoty dotacji oblicza się jako kwotę 
stanowiącą iloczyn przyznanej przez Komisję Oceny Wniosków 
kwoty dotacji netto w każdej pozycji w biznes planie w 
kategorii III. Opłacalność i efektywność ekonomiczna 
przedsięwzięcia w tabeli II. Wydatki kwalifikowane 
finansowane z dotacji (zwanej harmonogramem rzeczowo-
finansowym) i ilorazu wartości netto dotacji przyznanej przez 
Komisję Oceny Wniosków i wartości brutto dotacji z 
uwzględnieniem zaokrągleń do 2 miejsc po przecinku. W 
przypadku, gdy harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje 
więcej niż 1 pozycję, wartość każdej z tych pozycji oblicza się 
zgodnie z zasadami określonymi powyżej z uwzględnieniem 
ewentualnych różnic groszowych, tak aby suma 
skorygowanych wartości wszystkich pozycji w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym odpowiadała skorygowanej wartości 
kwoty dotacji. 

Korektę wartości kwoty dotacji (netto) oblicza się jako kwotę stanowiącą iloczyn obowiązującej 
(niższej) kwoty dotacji (brutto) oraz ilorazu wartości netto dotacji przyznanej przez Komisję Oceny 
Wniosków i wartości brutto dotacji przyznanej przez Komisję Oceny Wniosków z uwzględnieniem 
zaokrągleń do 2 miejsc po przecinku.  
Korektę wartości netto w każdej pozycji w biznes planie w kategorii III. Opłacalność i efektywność 
ekonomiczna przedsięwzięcia w tabeli II. Wydatki kwalifikowane finansowane z dotacji (zwanej 
harmonogramem rzeczowo-finansowym) oblicza się jako iloczyn obowiązującej (niższej) kwoty 
dotacji (brutto) oraz ilorazu przyznanej przez Komisję Oceny Wniosków wartości netto w danej 
pozycji i wartości brutto dotacji przyznanej przez Komisję Oceny Wniosków z uwzględnieniem 
zaokrągleń do 2 miejsc po przecinku. W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo-finansowy 
obejmuje więcej niż 1 pozycję, wartość każdej z tych pozycji oblicza się zgodnie z zasadami 
określonymi powyżej z uwzględnieniem ewentualnych różnic groszowych, tak aby suma 
skorygowanych wartości netto wszystkich pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
odpowiadała skorygowanej wartości kwoty dotacji netto. 
 

§ 6 ust. 
2c 

 W przypadku, gdy kwota netto dotacji przyznanej przez Komisję Oceny Wniosków jest niższa od 
kwoty netto dotacji wnioskowanej przez Uczestnika/czkę projektu, kwotę brutto dotacji 
przyznanej przez Komisję Oceny Wniosków oblicza się: 
a) przy zastosowaniu stawek podatku VAT podanych przez Uczestnika/czkę projektu w polu 
„Uzasadnienie kwoty podatku VAT” w biznes planie odnoszących się do poszczególnych pozycji 
wskazanych w polu „II. Wydatki kwalifikowane finansowane z dotacji” w biznes planie, 
b) w przypadku, gdy nie można jednoznacznie przyporządkować danej stawki podatku VAT 
do poszczególnych pozycji wskazanych w polu „II. Wydatki kwalifikowane finansowane z dotacji” 
w biznes planie kwotę brutto dotacji przyznanej przez Komisję Oceny Wniosków oblicza się  jako 
iloczyn przyznanej przez Komisję Oceny Wniosków kwoty netto dotacji oraz ilorazu kwoty brutto 
dotacji wnioskowanej przez Uczestnika/czkę projektu i kwoty netto dotacji wnioskowanej przez 
Uczestnika/czkę projektu. 

 


