Projekt „
Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i
opolskim
” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

KATALOG KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWANYCH
W PROJEKTACH MIKROGRANTOWYCH
1. Do współfinansowania nie kwalifikują się wszelkie wydatki niezgodne z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 oraz wydatki wyłączone z kwalifikowalności poprzez odpowiednie zapisy
Wytycznych horyzontalnych.
2. Do współfinansowania nie kwalifikują się również wszelkie wydatki niezgodne z
Katalogiem wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz
wydatki wyłączone z kwalifikowalności poprzez odpowiednie zapisy niniejszego
Katalogu, Regulaminu konkursu lub umowy o dofinansowanie projektu.
3. Za koszty niekwalifikowane uważa się między innymi:
a. koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym w umowie o
dofinansowanie;
b. koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane;
c. podatek od towarów i usług (VAT), który w świetle ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy może
zostać odzyskany;
d. prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;
e. odsetki od zadłużenia;
f. koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;
g. kary i grzywny;
h. rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta
lub prawa przysługującego beneficjentowi;
i. wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7
poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków
unijnych lub z dotacji krajowych
j. wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu w
przypadku wszystkich projektów i wniosku o potwierdzenie wkładu
finansowego w przypadku dużych projektów;
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k. premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np.
studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty
dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta (ang. success fee);
l. transakcje przekraczające równowartość 15 000 złotych płacone gotówką
(bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności) w związku z
obowiązkiem zawartym w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.);
m. poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:
i.
nagroda jubileuszowa;
ii.
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
iii.
składka na grupowe ubezpieczenie na życie (traktowana jako
opodatkowany przychód pracownika);
iv.
dopłata do świadczeń medycznych;
v.
ekwiwalent pieniężny (np.: ulgowa odpłatność za energię
elektryczną);
vi.
dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako opodatkowany
przychód pracownika);
vii.
używanie samochodu służbowego - dojazd do/z pracy z/do miejsca
zamieszkania;
viii.
świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);
ix.
zasiłki finansowane z budżetu państwa (np. zasiłek pielęgnacyjny,
zasiłek rodzinny) lub ze środków ZUS (np. macierzyński);
x.
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
xi.
koszty badań okresowych i wstępnych;
xii.
dopłata do okularów;
xiii.
dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu
ustalone przez pracodawcę;
xiv.
bony żywieniowe dla pracowników;
xv.
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON);
xvi.
odprawy pracownicze dla personelu projektu;
xvii.
odprawy emerytalno-rentowe;
xviii.
dofinansowanie do wypoczynku.
4. Koszty poniesione z naruszeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub zasady
konkurencyjności lub dokonania i udokumentowania rozeznania rynku mogą zostać
uznane za niekwalifikowane w całości lub części.
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