
Regulamin konkursu dla Działania 1.6 określa ograniczenia dotyczące maksymalnego poziomu 

dofinansowania oraz kwoty dofinansowania:  

 maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 55% / 45% całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych (w przypadku: mikro i małych przedsiębiorstw/średnich przedsiębiorstw); 

 kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu 

liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie: 

-  10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł; 

-  powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy.  

 

PRZYKŁAD: Wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo, które zamierza zatrudnić 20 osób w pełnym 

wymiarze czasu pracy. Planuje ponieść wydatki kwalifikowalne na poziomie 8 mln zł.  

 

W powyższym przypadku do obliczenia wartości dofinansowania nie może być zastosowany iloczyn 

kwoty wydatków kwalifikowalnych (8 mln zł) i  maksymalnego poziomu dofinansowania (55%). 

 

Z obliczenia: 8 mln zł x 55% = 4,4 mln zł wynika, że określona kwota dofinansowania przekracza limit 

dofinansowania określony powyżej, ponieważ przy minimalnej liczbie utworzonych miejsc pracy (10 

etatów) maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 2 mln zł, a za kolejne miejsce pracy ponad 

minimalne 10 miejsc można otrzymać dodatkowo do 200 tys. zł.  

 

Z przykładu wynika, że  przy założeniu utworzenia 20 miejsc pracy wnioskodawca może otrzymać 

dofinansowanie w wysokości: 2 mln zł + (10 x 200 tys. zł) = 4 mln zł (a więc nie 4,4 mln zł). 

 

Kwota 4 mln zł dofinansowania  przy zaplanowanych 8 mln zł wydatków kwalifikowalnych wyznacza 

dofinansowanie na poziomie 50,00 % (4 mln zł : 8 mln zł) x 100),  a wiec niższym od maksymalnego 

przewidzianego w regulaminie konkursu. 

 

Ujęcie powyższego przypadku we wniosku o dofinansowanie wymaga, aby w budżecie projektu 

(sekcja G) w karcie każdego wydatku skorygować poziom dofinansowania, do poziomu wynikającego 

z powyższych wyliczeń. Po wygenerowaniu KARTY WYDATKU (sekcja G.1.2) i wypełnieniu 

wymaganych pól  należy wartość wpisaną w polu WYDATKI KWALIFIKOWALNE pomnożyć przez 

50,00%, odznaczyć funkcję "ZMIEŃ WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA WYDATKU", a w polu 

dofinansowanie wpisać wynik iloczynu (np. WYDATKI KWALIFIKOWALNE: 20 000 zł x 50,00 % = 

10 000 zł dofinansowania). Po wpisaniu wartości zgodnie ze wskazaną kolejnością automatycznie 

wypełniony zostanie poprawny poziom dofinansowania. Analogicznie należy wprowadzić dane 

dotyczące wszystkich wydatków w projekcie. Należy przy tym pamiętać, aby suma kwot 

dofinansowania z wszystkich wydatków w projekcie nie przekroczyła wartości wynikającej  

z ograniczeń związanych z liczbą utworzonych miejsc pracy. 

 

UWAGA: Niepoprawne wypełnienie opisanej w przykładzie sekcji wniosku o dofinansowanie podlega 

ocenie w ramach kryterium 2.5 Intensywność wsparcia, a błędy w tym zakresie skutkować będą 

negatywną oceną projektu. 


