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Koszty podlegające refundacji:

 Koszty dostaw i usług, w tym wynagrodzenia bezosobowe

 Koszty podróży służbowych pracowników podmiotu uprawnionego oraz 
przejazdów, dojazdów komunikacji miejscowej i noclegów poniesionych przez 
inne osoby w związku z realizacją tych operacji

Koszty nagród finansowych dla laureatów konkursów



Koszty dostaw i usług:
o zakup materiałów biurowych

oKoszty usług pocztowych oraz kurierskich

oKoszty prowizji/opłat bankowych

oKoszty opłat manipulacyjnych (np. dopłata za bilet 
kolejowy u konduktora, opłata za zmianę rezerwacji biletu 
lotniczego) – tylko w uzasadnionych okolicznościach

o koszty rozmów telefonicznych

oKoszty związane z użytkowaniem Internetu na 
potrzeby operacji

o koszty opracowania ekspertyz, analiz

o koszty tłumaczenia oraz weryfikacja tłumaczeń

o Koszty usług kserograficznych

o wynajęcie sal, sprzętu multimedialnego i 
nagłośnienia

o zakup zbiorów i baz danych na potrzeby 
sporządzenia badań itp. Np.. GUD, IUNG 

o zakup publikacji książkowych oraz prasy o 
tematyce specjalistycznej dot. zadań operacji

o koszty wyżywienia na spotkaniach, wyjazdach itp.

o koszty przygotowania, druku i dystrybucji 
publikacji (foldery, ulotki, broszury)



Koszty dostaw i usług:
o koszty przygotowania, zamieszczenia i 
dystrybucji materiału informacyjnego w prasie

o koszty opracowania graficznego, 
przygotowania do emisji i emisja materiału 
informacyjnego na stronie portalu 
internetowego

o koszty przygotowania i dystrybucji materiału 
informacyjnego na konkurs, imprezę o 
charakterze rolniczym 

o koszty materiałów promocyjnych

o koszty nagród rzeczowych dla laureatów 
konkursów

Uwaga!

Materiały promocyjne są kwalifikowane jeżeli :

 są ujęte w budżecie operacji

 nie są realizowane jako samodzielny projekt
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