
 

                                                                                                                                       
 

Zasady Rozliczania kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT                   
w ramach otrzymanej dotacji, podstawowego wsparcia pomostowego oraz 
przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie pn. „Opolska Kuźnia 
Przedsiębiorczości 4” 

 
 

I. 
1. Niniejsze Zasady obowiązują wszystkich Uczestników Projektu (Przedsiębiorców). 
2. Wymóg przeprowadzenia rozliczenia kwoty wynikającej ze zwrotu zapłaconego podatku VAT określają 
następujące dokumenty: 
1) obowiązujące Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej                    
w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020, 
2) obowiązujący Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości                             
w projekcie pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” realizowanym przez Stowarzyszenie „Promocja 
Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie ze Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu oraz Domem 
Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, OSI VII 
Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, 
w tym: 
odpowiednie zapisy Umowy na otrzymanie dotacji, Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia 
pomostowego oraz Aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 
 
 

II. 
1. Uczestnik Projektu (Przedsiębiorca), który: 
- oświadczył brak możliwości odzyskania podatku VAT albo 
- oświadczył, iż jest płatnikiem podatku VAT, ale ostatecznie nie odzyskał/nie będzie się ubiegać o 
odzyskanie podatku VAT (w ramach otrzymanej dotacji i wsparcia pomostowego), zobowiązany jest do 
złożenia Oświadczenie o nieodzyskaniu zapłaconego podatku VAT w ramach przyznanej dotacji, 
podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie pn. 
„Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” (Załącznik nr 1). 
2. Oświadczenie o nieodzyskaniu zapłaconego podatku VAT w ramach przyznanej dotacji, 
podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie pn. 
„Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” należy złożyć do Biura Projektu wraz z Wnioskiem o 
wydanie weksla własnego in blanco w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego 
okresu prowadzenia działalności gospodarczej. 
(Przykład: dla Przedsiębiorców, których data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 
przypadła na dzień 05.09.2017r. – okres pełnych 12-miesięcy upływa w dniu 04.09.2018r.). 
 
 

III. 
1. Uczestnik Projektu (Przedsiębiorca), który jest płatnikiem podatku VAT i odzyskuje zapłacony podatek 
VAT (w ramach otrzymanej dotacji i wsparcia pomostowego), zobowiązany jest do przeznaczenia całej 
kwoty wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. 
2. Uczestnik Projektu (Przedsiębiorca), który jest płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do złożenia 
Oświadczenie o przeznaczeniu odzyskanego podatku VAT w ramach przyznanej dotacji, 
podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie pn. 
„Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” (Załącznik nr 2), potwierdzającego przeznaczenie całej kwoty 
wynikającej ze zwrotu podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą.  
3. Oświadczenie o przeznaczeniu odzyskanego podatku VAT w ramach przyznanej dotacji, 
podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie pn. 
„Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” należy złożyć do Biura Projektu wraz z Wnioskiem o 
wydanie weksla własnego in blanco w terminie 3 tygodni od daty upływu dwunastomiesięcznego 
okresu prowadzenia działalności gospodarczej. 



 

                                                                                                                                       
 

 
(Przykład: dla Przedsiębiorców, których data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 
przypadła na dzień 05.09.2017r. – okres pełnych 12-miesięcy upływa w dniu 04.09.2018r.). 
 
 
 
UWAGA: 
Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami §7 Umowy na otrzymanie dotacji oraz 
§7 Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, nie wywiązanie się przez 
Przedsiębiorcę z przedstawienia informacji omawianych w niniejszych Zasadach - może skutkować 
rozwiązaniem w/w Umów oraz zwrotem otrzymanych środków finansowych wraz z należnymi 
odsetkami. 
 

IV. 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Oświadczenie o nieodzyskaniu zapłaconego podatku VAT w ramach przyznanej dotacji, 
podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie pn. 
„Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o przeznaczeniu odzyskanego podatku VAT w ramach przyznanej dotacji, 
podstawowego wsparcia pomostowego oraz przedłużonego wsparcia pomostowego w projekcie pn. 
„Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


