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Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków 

Wniosek o miesięczną refundację wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego 

z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne poniesionych 

w projekcie „STARTER – Młodzi w biznesie” (POWR.01.02.01-04-0002/21) 

UWAGA! Niniejszy dokument dotyczy refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych 

w okresie od drugiego do szóstego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej. Liczba miesięcy, 

za które przedsiębiorca może wystąpić o refundację wydatków ponoszonych w ramach wsparcia 

pomostowego jest uzależniona od okresu, na który zostało przyznane wsparcie pomostowe zgodnie 

z podpisaną przez przedsiębiorcę umową o przyznanie wsparcia pomostowego. 

 

Numer umowy o udzielenie finansowego wsparcia 
pomostowego 

 

Imię i nazwisko Uczestnika projektu  
Okres, którego dotyczy wniosek (daty od … do …)  
Wnioskowana kwota refundacji  

 

Kategoria wydatku Nazwa 
wydatku 

Numer 
dokumentu 
księgowego 

Data 
zapłaty 

Kwota 
wydatku 
brutto 

Kwota 
wydatku 

netto 

Kwota 
kwalifikowana 

do 
dofinansowania 

Składki na 
ubezpieczenie 
społeczne 
i zdrowotne 

      

      

      

  Suma kategorii  

Koszty opłat 
telekomunikacyjnych 
(telefon, Internet, 
itp.) 

      

      

      

  Suma kategorii  

Wydatki na media 
(elektryczność, 
woda, gaz itp.) 

      

      

      

  Suma kategorii  

Koszty wynajmu 
pomieszczeń 

      

  Suma kategorii  

Koszty zlecania usług 
związanych 
bezpośrednio 
z działalnością 
gospodarczą (np. 
zlecenie obsługi 
księgowej) 

      

      

      

      

  
Suma kategorii 

 

  Suma wszystkich kategorii  

 

Lista załączników 
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1. Kopie dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniami zapłaty - ……. sztuk 

 

 

 

………...................................................... 

data, podpis 


