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Załącznik nr 1 

Regulaminu Konkursu Grantowego na Inicjatywy Lokalne 

„ABC wspólnego działania” 

 

                            WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH  

(zgodny z Regulaminem konkursu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2017) 

Wydatki w ramach konkursu FIO 2017 są kwalifikowalne, jeżeli są: 

 niezbędne dla realizacji projektu, 

 racjonalne i efektywne,  

 zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji projektu,  

 udokumentowane,  

 zostały przewidziane w budżecie projektu,  

 zgodne ze szczegółowymi wytycznymi określonymi w niniejszym Regulaminie, 

 zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Ze środków Programu FIO pokrywane będą jedynie następujące kategorie kosztów związanych 

BEZPOŚREDNIO z realizacją zadania: 

1. Kategoria I - Koszty merytoryczne – np. wynagrodzenia trenerów, ekspertów, specjalistów 

realizujących zadania (jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby 

w realizację projektu), wynagrodzenia innych osób zatrudnionych specjalnie na potrzeby 

projektu, wydatki związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, takie jak 

materiały szkoleniowe, wynajem sal, niezbędny dla beneficjentów sprzęt do przeprowadzenia 

zajęć, odzież, żywność, zakwaterowanie, przejazdy beneficjentów, opłaty za sprawy sądowe 

prowadzone w interesie publicznym, nagrody dla beneficjentów w konkursach, koszt 

wyjazdów służbowych trenerów, ekspertów, specjalistów zaangażowanych w realizację 

zadania oraz koszty promocji (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.). 

 

2. Kategoria II - Koszty obsługi  zadania publicznego - do wysokości 25% dotacji – np. 

kierowanie  projektem, wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych (jedynie w części 

odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację projektu), opłaty za telefon/faks, 

opłaty pocztowe, czynsz, CO (w stosownej części, przypadającej na dany projekt), opłaty za 

przelewy bankowe, koszt zakupu lub wypożyczenia składnika majątku, którego wartość 

początkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł brutto, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów 

realizacji zadania (np. koszt malowania pomieszczeń), koszty wyjazdów służbowych osób 

zaangażowanych w obsługę zadania.  

 

W przypadku kosztów wynagrodzenia personelu (co do zasady zaliczanych do kosztów 

kwalifikowalnych FIO), w tym kosztów osobowych administracji i obsługi projektu oraz kosztów 

osobowych merytorycznych, kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia, tj. 

w szczególności: wynagrodzenia netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na 

podatek dochodowy. Płace nie mogą przekraczać wydatków normalnie ponoszonych przez 

Beneficjenta, zaś przyjęte stawki nie mogą być wyższe od stawek powszechnie stosowanych na 

danym rynku. Wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia oraz umów o dzieło są zaliczane do 

kosztów kwalifikowalnych. 

 

UWAGA! W przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, 

wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie są kosztami brutto. Tzn. w takiej sytuacji 

podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym. Natomiast w sytuacji, kiedy Zleceniobiorca jest 
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uprawniony do odzyskania VAT ustala w kosztorysie koszty netto w tym zakresie. Tzn. w takiej 

sytuacji VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. 

Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać możliwość odzyskania podatku VAT jest ustawa 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. 

zm.). 

 

UWAGA! Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub 

częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych jak 

i wspólnotowych. 

                       KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE 

Do wydatków, które w ramach FIO nie mogą być finansowane, należą wydatki nie odnoszące się 

jednoznacznie do projektu, w tym m. in.: 

 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., poz. 1054 z późn. zm.); 

 zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej; 

 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 z późn. zm.) 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 2014 r. poz. 851, z późn. zm.));  

 amortyzacja; 

 leasing; 

 rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;  

 odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;  

 koszty kar i grzywien; 

 koszty procesów sądowych (z wyjątkiem spraw prowadzonych w interesie publicznym); 

 nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się 

realizacją zadania; 

 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.)); 

 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, 

opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów związanych z uzyskaniem informacji 

publicznej; 

 koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych. 

 
W przypadku grupy nieformalnej lub osoby fizycznej dodatkowo niekwalifikowane są: 

 koszty pokryte z wkładu własnego finansowego, 

 koszty administrowania projektem (koszty pośrednie), powyżej limitu 10% wartości dotacji. 


