ZAŁACZNIK NR 3 KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE
MIEJSKI PROGRAM MIKROGRANTÓW 2018
1. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu muszą być:
a) niezbędne dla realizacji projektu,
b) racjonalne i efektywne,
c) faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,
d) udokumentowane,
e) przewidziane w budżecie projektu,
f) zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
2. Koszty obsługi projektu (wynagrodzenie koordynatora, księgowej, koszty biurowe – telefon, czynsz,
prąd) są kwalifikowane do wysokości 20% dotacji.
3. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach konkursu, należą wydatki nie odnoszące się
jednoznacznie do projektu, a także w szczególności:
a) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.);
b) zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej;
c) zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn.
zm.);
d) amortyzacja;
e) leasing;
f) rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
g) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
h) koszty kar i grzywien;
i) koszty procesów sądowych;
j) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się
realizacją zadania;
k) koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);
l) zakup napojów alkoholowych (jest to niezgodne z art. 4 ust. 1 pkt 32 UoDPPioW oraz art. 1 ust. 1
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi);
m) podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa
drogowego);
n) koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy
cywilnoprawne, chyba, że umowa przewiduje zwrot kosztów podróży.
4. Niekwalifikowalne są także:
a) koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez organizację użyczającą
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b)
c)
d)
e)
f)

osobowości prawnej grupie realizującej lokalne przedsięwzięcia (Wnioskodawca). Organizacja taka
nie może występować jako wykonawca lub podwykonawca działań przewidzianych w projekcie i
skalkulowanych w budżecie. Oznacza to jednocześnie, że z pracownikami takiej organizacji oraz
władzami statutowymi nie mogą być zawierane umowy cywilnoprawne.
wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji,
wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego,
wydatki związane z realizacją celów politycznych,
wydatki związane z prowadzeniem działalności odpłatnej statutowej pożytku publicznego i
gospodarczej przez Wnioskodawcę i/lub Realizatora.
finansowanie nagród pieniężnych w ramach realizacji przedsięwzięć.
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