
Załącznik nr 3  

Wykaz kosztów kwalifikowanych 

 

Wykaz kosztów kwalifikowanych: 

1. Wydatki związane z realizacją zadania muszą spełniać następujące warunki (łącznie): 

a. niezbędne dla realizacji zadania 

b. efektywne i racjonalne 

c. poniesione (opłacone) w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w terminie                  

od 1 września do 30 listopada 2020r. 

d. udokumentowane 

e. poniesione na rzecz realizacji projektu 

2. Za wydatki kwalifikowane uznaje się: 

a. honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę przedsięwzięcia, 

instruktorów – prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, koordynatora 

zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, 

konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), 

tłumaczy, opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących                                  

w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania 

(scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów) 

b. koszty związane z dostosowaniem działań i formy przekazu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

c. zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz 

przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych 

d. koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i innych osób 

związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów 

wyposażenia technicznego/sceny 

e. koszty związane z wydaniem publikacji, nagrań (audio i video), przygotowaniem 

aplikacji mobilnych stanowiących część zadania. Działania w ramach tego kosztu  

nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie, ani stanowić głównego 

elementu zadania   

f. dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa)  

g. poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja 

h. koszty nagrań (audio i video) stanowiących część zadania 

         i.      scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów), wypożyczenie     

                (z wyłączeniem zakupu gotowych strojów i obuwia) 

         j.     dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa); 

 k.   koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego,    

        prowadzenie strony internetowej, gadżety promujące zadanie) 

         l.     zakup praw autorskich lub licencji 

         ł.     niezbędne ubezpieczenia 

         m.    nagrody rzeczowe dla uczestników zadania 

         n.     wynajem sanitariatów, zabezpieczenie medyczne i ppoż, ochrony, sprzątania 

         o.     zakup biletów dla uczestników zadania na wydarzenia kulturalne np. wystawy,    

                 spektakle, koncerty, które są integralną częścią zadania 


