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Beneficjent pomocy jest zobowiązany do pełnego zakończenia realizacji inwestycji i wydatkowania 100% przyznanej
dotacji do dnia wskazanego w Umowie o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w projekcie
„Zadbaj o swoją przyszłość”, §3, ust 1.
Dotacja jest wpłacana w jednej transzy obejmującej 100% wartości przyznanych środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości.
Beneficjent pomocy zobowiązany jest zgodnie z zapisami Umowie o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój
przedsiębiorczości w projekcie poddać się kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na
rozwój przedsiębiorczości.
Prawidłowość wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (100% wydatków) weryfikowana
będzie w oparciu o następujące kryteria:
4.1 zgodność zrealizowanych wydatków z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, co do zakresu
rzeczowego inwestycji,
4.2 zgodność zrealizowanych wydatków z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo - finansowym, co do
wydatkowanych kwot dla poszczególnych pozycji planu,
4.3 zgodność zrealizowanych wydatków z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo-finansowym, co do terminu
poniesienia wydatków,
4.4 wykorzystywanie zakupionych towarów i usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym
zatwierdzonym biznesplanem. W szczególności Beneficjent pomocy powinien posiadać sprzęt i wyposażenie
zakupione z otrzymanych środków i wykazane w rozliczeniu. W przypadku, gdy w ramach kontroli
stwierdzone zostanie, iż Beneficjent pomocy nie posiada towarów, które wykazał w rozliczeniu, a które nabył
w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług)
lub w celu dalszej sprzedaży, uczestnik powinien wykazać przychód z tytułu świadczonych usług lub
sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów.
Weryfikacja prawidłowości wydatkowania pełnej kwoty wydatków środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
dokonana zostanie w oparciu o:
5.1. złożone oświadczenie (zał. nr 1) o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem i harmonogramem
rzeczowo-finansowym;
5.2. szczegółowe zestawienie towarów lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój
przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem parametrów technicznych lub jakościowych (zał. nr 2);
5.3. zwrot niewykorzystanych środków finansowych;
5.4 protokół z kontroli przeprowadzonej w siedzibie działalności gospodarczej prowadzonej przez Beneficjenta pomocy.
Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem oraz Szczegółowe zestawienie towarów
lub usług przygotowane jest przez Beneficjenta pomocy i złożone w Biurze Projektu nie później niż 30 dni
kalendarzowych od poniesienia ostatniego wydatku w ramach inwestycji objętej dotacją.
Warunkiem pozytywnego rozliczenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest:
7.1 zrealizowanie w całości inwestycji objętej wsparciem, zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowofinansowym inwestycji,
7.2 złożenie w terminie Oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem
i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz Szczegółowego zestawienie towarów lub usług,
7.3 zatwierdzenie przez Beneficjenta (Projektodawcę) przekazanego przez Beneficjenta pomocy w/w dokumentów
rozliczeniowych,
7.4 zwrot niewykorzystanych środków finansowych;
7.5 przeprowadzoną kontrolę w siedzibie działalności gospodarczej prowadzonej przez Beneficjenta pomocy.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu udzielonych środków, Beneficjent niezwłocznie wezwie
Beneficjenta pomocy do złożenia wyjaśnień na piśmie, których Beneficjent pomocy zobowiązany jest udzielić
w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wezwania do złożenia wyjaśnień.
W przypadku, gdy Beneficjent pomocy nie udzieli wyjaśnień, o których mowa, w terminie wskazanym w pkt. 7 lub jeśli
złożone wyjaśnienia potwierdzą naruszenie zasad wydatkowania środków inwestycyjnych, to Beneficjent ma prawo do:
9.1 przeprowadzenia kontroli,
9.2 rozwiązania umowy.

