
 
    Załącznik nr 3 do Zarządzenia  

     Burmistrza Mikołowa Nr  92/029/11 

            z dnia 31.01.2011 r 

  

  

Ogólne zasady kwalifikowania wydatków projektów 

 
Ogólne zasady kwalifikowania wydatków projektu ustalany jest zgodnie  

z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów, gdzie określony 
jest: 

• początek okresu kwalifikowalności  

• koniec okresu kwalifikowalności wydatków  
 

• Aby wzmocnić moc dowodową dokumentów dotyczących 
wydatków związanych z realizacją projektu, faktury i inne 
dokumenty księgowe  

o równowaŜnej wartości dowodowej powinny być opisane 
zgodnie  

z załączonymi wzorami o symbolu A z zachowaniem poniŜszych 
wytycznych : 

- wydatki kwalifikowalne objęte umową zawartą z 
dysponentem funduszy unijnych, poniesione w związku z 
realizacją programów współfinansowanych ze środków 
pochodzących  

z budŜetu Unii Europejskiej z odpowiednią podziałką 
klasyfikacji budŜetowej i z czwartą (ostatnią) cyfrą przy 
paragrafie „7” 

- wydatki kwalifikowalne objęte umową zawartą z 
dysponentem funduszy unijnych, stanowiące wymagany 
wkład własny  

w ramach współfinansowania, której źródłem finansowania 
jest wkład własny z odpowiednią podziałką klasyfikacji 
budŜetowej  

i z czwartą (ostatnią) cyfrą przy paragrafie „9” 

- wydatki niekwalifikowalne, nieobjęte umową z 
dysponentem środków unijnych , które są finansowane 
wyłącznie ze środków własnych, nie podlegają refundacji z 
odpowiednią podziałką klasyfikacji budŜetowej i z czwartą 
(ostatnią) cyfrą przy paragrafie „0” 

 

Jeśli kwalifikowalna jest jedynie część wydatku, na odwrocie faktury lub 
innego dowodu księgowego naleŜy podać sposób jego wyliczenia.  

 

  

• Ustalenia, co do kwalifikowalności kwot warunkowych, (jeŜeli 
takie rozwiązanie w projekcie jest dopuszczone). 



• Szczególne ustalenia i wyjątki w zakresie kwalifikowalności 
wydatków (naleŜy przy kwalifikowalności wydatków unikać 
podwójnego finansowania elementów projektu). 



                        Wzór A - opisu faktury do załącznika Nr 3 
            Zarządzenia Burmistrza Mikołowa 

   Nr  92/029/11 

       Loga instytucji i programów, z których został dofinansowany projekt wraz z właściwym opisem 

<Część wypełniana przez komórkę merytoryczną:> 
Operacja znajduje odbicie w planie finansowym na rok ............... 
Wydatek zaangaŜowany w Dziale …… Rozdziale ……….. § …………….. 
Poleca się dokonanie płatności z Działu…… Rozdziału ……….. § …………….. 
 

Dotyczy: <przedmiot poniesienia wydatku > dla projektu pn. <tytuł projektu> zgodnie z umową <numer umowy z 
wykonawcą> z dnia <data podpisania umowy z wykonawcą> 
 
Zakupu dokonano zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – art. ………………….(np. art. 39 w trybie 
przetargu nieograniczonego (Dz. U. 2007 nr 223, poz.1655 z późn. zmianami ) oraz Zarządzeniem Burmistrza 
Mikołowa nr 666/016/2009 z dnia 06.02.2009 r.  
Numer zamówienia publicznego: <jeśli dotyczy> 
 
Sprawdzono pod względem merytorycznym: 
 

 

 

.........................................................................................           
               podpis                        data                                    
 

Potwierdzam prawidłowe wykonanie robót zgodnie z protokołem odbioru z dnia ………………. r. oraz umową nr 
<numer umowy z wykonawcą> z dnia <data zawarcia umowy> zawartej pomiędzy Gminą Mikołów a <nazwa 
wykonawcy>.< W przypadku dostaw bądź usług pkt. ten nie jest wymagany> 
 

 

Sprawdzono pod względem legalności, celowości oraz gospodarności:  
 

 

 

......................................................................................... 
               podpis                        data                                  
 
<Część wypełniana i zatwierdzana przez komórkę rozliczająca projekt:> 
Wydatek finansowany w ramach projektu pn. < tytuł projektu> na podstawie umowy nr <numer umowy/decyzji> 
realizowanego przez Gminę Mikołów. Projekt jest współfinansowany z <nazwa Funduszu> w ramach <nazwa 
Programu>  
<NaleŜy opisać analogicznie jeśli wydatek jest refundowany z innych źródeł, np. WFOŚ.> 
 
Kategoria wydatku zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie: <Przedstawiony wydatek musi odpowiadać 
kategorii wydatku przedstawionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do 
umowy/decyzji o dofinansowanie>  
(nazwa kategorii) ………………………. netto ………….. zł, VAT ……………. zł  
(nazwa kategorii) ………………………. netto ……………. zł, VAT ………….. zł, <itd.> 
 
<uzupełnić ten pkt. jeśli dotyczy>  
Wydatki z faktury dotyczą: <wydatki wskazane we wniosku o płatność (tabela D.2), w części podlegającej 
refundacji>  
- Wydatków objętych cross-financingiem, w kwocie ………………………..  
- Wydatków poniesionych na zakup gruntów, w kwocie ………………………. <naleŜy podać kwotę poniesionych 
przez beneficjenta, wydatków na zakup gruntów [w granicach, określonych w Art. 7 ust. 1 lit b) Rozporządzenia 
1080/2006, wskazaną w Załączniku III (Pole31.) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006]>  
- Wydatków poniesionych na mieszkalnictwo, w kwocie ………………………. <naleŜy podać kwotę poniesionych 
przez beneficjenta wydatków na mieszkalnictwo [w granicach określonych w z Art. 7 ust. 2 lit c) Rozporządzenia 
(WE) nr 1080/2006, wskazaną w Załączniku III (Pole 30.) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006].>  
- Wydatków rozliczanych ryczałtowo, w kwocie ………………………. <naleŜy podać kwotę poniesionych przez 
beneficjenta wydatków związanych z kosztami pośrednimi/kosztami ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo [w 
granicach określonych w Art. 11 Rozporządzania (WE) nr 1081/2006 lub Art. 52 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1828/2006, ujętą w Załączniku III (Pole 32.) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006].> 
 
 
<komentarzy zaznaczonych na czerwono nie naleŜy wpisywać na fakturze bądź innym dokumencie> 
 

 

 

 


