Załącznik nr 7 do Procedur realizacji projektu grantowego w projekcie „Szansa – nowe możliwości
dla dorosłych”: Katalog kosztów

KATALOG KOSZTÓW UPRAWNIONYCH I NIEUPRAWNIONYCH

Budżet całkowity modelu stanowią:
1. Koszty uprawnione – grant na wdrażanie modelu, tj. koszty bezpośrednio związane z wdrażaniem
modelu to takie, które dotyczą zadań merytorycznych i są niezbędne do realizacji celów. Koszty
uprawnione podzielone są na dwie kategorie: koszty bazowe i koszty dodatkowe.
Maksymalna kwota kosztów uprawnionych - grantu na wdrażanie modelu wynosi 500 000 zł.
1.1.

Koszty bazowe

a.

Koszty wynagrodzeń osób prowadzących działania w ramach wdrażania modelu
zaangażowanych w proces: rekrutacji, diagnozy, wsparcia edukacyjnego, wsparcia
pozaedukacyjnego, walidacji, np.:
− trener/nauczyciel/szkoleniowiec
− glottodydaktyk/lektor języka polskiego
− tłumacz
− opiekun wsparcia edukacyjnego
− asystent międzykulturowy
− inna funkcja niezbędna do wdrożenia modelu

b.

Koszty organizacji spotkań, szkoleń oraz konsultacji z osobami dorosłymi o niskich
umiejętnościach podstawowych, np.:
− koszty wynajęcia sali szkoleniowej
− catering (przerwy kawowe, obiad)
− przygotowanie i zakup materiałów dydaktycznych
− koszt organizacji opieki nad osobą zależną
− koszt transportu uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia lub zwrot kosztów
dojazdu

1.2. Koszty dodatkowe
a.

Koszty pozostałych towarów i usług niezbędnych do wdrażania modelu – maksymalnie 10%
kosztów bazowych, np.:
− koszty działań informacyjnych w celu rekrutacji uczestników
− koszt wypożyczenia lub koszt rat leasingu operacyjnego za okres wykorzystania sprzętu
podczas wdrażania modelu
− koszty tłumaczenia materiałów
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2. Koszty ryczałtowe - maksymalnie 5% sumy kosztów bazowych i dodatkowych (kosztów
uprawnionych - grantu na wdrażanie modelu). Koszty ryczałtowe są naliczane od rzeczywistej
kwoty wydatkowanych środków finansowych w ramach kosztów uprawnionych, zaakceptowanej
w końcowym rozliczeniu grantu.
Przy rozliczaniu poniesionych wydatków nie jest możliwe przekroczenie łącznej kwoty wydatków
wynikającej z zatwierdzonego formularza zgłoszeniowego.

Koszty będą uznane za uprawnione tylko wtedy, gdy spełnią łącznie następujące warunki:
1) będą zgodne z przepisami prawa krajowego, w tym prawem zamówień publicznych (jeśli
dotyczy). Jeśli zamówienia dokonywane w trakcie wdrażania modelu opiewają na kwoty
poniżej krajowych lub unijnych progów określonych dla zamówień publicznych lub poza
zakresem stosowania prawa zamówień publicznych, wówczas przyznawanie takich zamówień
oraz warunki tych zamówień muszą uwzględniać zasadę proporcjonalności, być zgodne
z najlepszymi praktykami gospodarności, umożliwiać pełną i uczciwą konkurencję między
potencjalnymi wykonawcami, na przykład w drodze skutecznego porównania cen, oraz muszą
zapewnić optymalne wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014-2020; w przypadku naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych przez podmioty
zobligowane do jej stosowania, zastosowanie będzie miał Taryfikator korekt finansowych,
który stanowi załącznik nr 8. do Procedury realizacji projektu grantowego w Projekcie „Szansa
– nowe możliwości dla dorosłych”;
2) będą poparte dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej i ewidencji
księgowej Grantobiorcy;
3) zostaną poniesione w okresie wdrażania modelu określonym w umowie o powierzenie grantu;
4) wpisują się w cele projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”;
5) będą racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe oraz zgodne z wymogami
obowiązującego prawodawstwa podatkowego i społecznego w oparciu o rozeznanie rynku; dla
wydatków przekraczających 20 tys. zł netto Grantobiorca jest zobowiązany udokumentować
dokonanie rozeznania rynku1; w przypadku zastosowania nierynkowej ceny, za
niekwalifikowalną uznana będzie różnica pomiędzy ceną rynkową danej usługi/towaru,
a stawką przyjętą przez Grantobiorcę;
6) będą proporcjonalne do planowanych działań i niezbędne do wdrażania modelu;
7) zostaną wykorzystane wyłącznie na realizację celu/celów modelu i jego oczekiwanego
rezultatu/oczekiwanych rezultatów w sposób zgodny z zasadami racjonalności, zasadności oraz
efektywności;
8) obejmują podatek VAT wyłącznie w przypadkach, w których nie istnieje możliwość jego zwrotu
lub odzyskania na mocy krajowych przepisów dotyczących VAT.

1

w celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy
cen/cenników min. 3 potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki
można pozyskać ze stron internetowych wykonawców lub poprzez upublicznienie opisu przedmiotu
zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej beneficjenta lub skierowanie zapytań o cenę
wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców, itd.
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Kosztami nieuprawnionymi we wdrażaniu modelu są:
1) koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności kosztów;
2) pożyczka i koszty obsługi pożyczki;
3) podatek od towarów i usług VAT oraz inne podatki i opłaty, które w świetle przepisów prawa
krajowego podlegają zwrotowi;
4) te same koszty finansowane z dwóch różnych źródeł (podwójne finansowanie).
Niedopuszczalne jest finansowanie tych samych wydatków z dwóch różnych źródeł
(podwójne finansowanie). W razie wykrycia przypadków podwójnego finansowania (na
każdym etapie testowania modelu), Grantodawca uzna te wydatki jako nieuprawnione;
5) koszty nieudokumentowane;
6) grzywny, mandaty, kary finansowe, koszty postępowań sądowych, narosłe odsetki;
7) koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych (w tym koszty przelewów z lub do FRSE
pobierane przez bank Grantobiorcy);
8) koszty zredukowane w budżecie wdrażania modelu w trakcie oceny;
9) świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
10) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
11) nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu realizującego model;
12) koszty składek, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego;
13) ujemne różnice kursowe;
14) inne koszty niezgodne z katalogiem kosztów uprawnionych znajdujących się w pkt. koszty
uprawnione lub uznane za niepotrzebne i niezwiązane z wdrażaniem modelu.

Wydatki uznane za nieuprawnione przez Grantodawcę nie są ujmowane w ostatecznie zatwierdzonej
kwocie przyznanych środków i zostaną w konsekwencji poniesione przez Grantobiorcę.
Finansowanie przyznane ze środków projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” nie może
być wykorzystywane w celu generowania zysku. Wdrażane modele nie mogą mieć charakteru
komercyjnego.
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