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Regulamin Konkursu „Otwarty IKM w Nowym Porcie”  
Informacje dotyczące kosztów niekwalifikowanych i zasad rozliczeń 

 
 
1. Informacje ogólne:  
1.1. Wydatki na realizację projektu/inicjatywy muszą zostać poniesione w okresie wskazanym  

w Regulaminie, czyli w okresie od 10 kwietnia do 30 października 2020 r. Wydatki te muszą być 
niezbędne do realizacji projektu/inicjatywy i być ujęte w kosztorysie projektu/inicjatywy. 

1.2. Wszystkie koszty realizacji projektu/inicjatywy muszą być udokumentowane, efektywne  
i racjonalne. 

1.3. Przed rozpoczęciem realizacji projektu/inicjatywy Instytut Kultury Miejskiej zawrze umowę 
z autorem projektu/inicjatywy określającą zasady organizacji i rozliczeń projektu/inicjatywy, a także 
harmonogram i kosztorys dofinansowanego zadania. 

1.4. Dopuszcza się możliwość zmian w kwotach poszczególnych pozycji kosztorysowych zadania, bez 
konieczności sporządzania aneksu do umowy, pod warunkiem, że zmiany te nie przekroczą 15% 
w stosunku do każdej pozycji kosztorysowej (dotyczy zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia). 
Zmiany nie mogą również powodować zwiększenia całościowego budżetu zadania. 

1.5. Wnioskodawca ma prawo rozliczyć w ramach realizacji projektu/inicjatywy koszty koordynacji 
projektu/inicjatywy do łącznej kwoty nie przekraczającej 10% wartości projektu (np. przy budżecie 
projektu wynoszącym 5000 zł, wynagrodzenie dla koordynatora może wynieść do 500 zł brutto). 
W zakresie koordynacji projektu/inicjatywy powinny zawierać się wszelkie czynności organizacyjne 
związane z przeprowadzeniem projektu, w tym m.in. kontakt i współpraca z Organizatorem 
konkursu – Instytutem Kultury Miejskiej, rekrutacja uczestników projektu/inicjatywy, 
przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu, udział w szkoleniu poprzedzającym realizację 
projektu/inicjatywy, uczestniczenie w ewaluacji projektu. 

1.6. W czasie realizacji projektu/inicjatywy konkursowej, wybór wykonawców (tj. dostawców towarów 
i usług, w tym osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne) należy przeprowadzić na zasadzie 
porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, stosując zasady równego traktowania, 
uczciwej konkurencji i przejrzystości. Wyboru wykonawców należy dokonywać w sposób zgodny 
z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Regulaminu udzielania zamówień o wartości 
poniżej 30 000 EUR, obowiązującego w Instytucie Kultury Miejskiej oraz zgodnie z procedurami 
przewidzianymi w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Interreg Baltic Sea 
Region. Szczegółowe zasady dotyczące procedur wyboru wykonawców zostaną określone 
w umowie o dofinansowanie projektu/inicjatywy, a także zostaną przedstawione autorom 
zwycięskich projektów/inicjatyw na szkoleniu poprzedzającym rozpoczęcie realizacji projektów. 
 

2. Koszty – wydatki niekwalifikowane: 
2.1. Wydatki na zakup środków trwałych (np. maszyn i urządzeń) i wyposażenia (np. komputery, 

software, meble biurowe, drukarka etc.) za wyjątkiem środków dydaktycznych i materiałów 
niezbędnych do realizacji projektu/inicjatywy. 

2.2. Wydatki inwestycyjne, prace remontowe i modernizacyjne budynków oraz obiektów. 
2.3. Wydatki na alkohol, artykuły tytoniowe, używki. 
2.4. Wydatki reprezentacyjne, np. kwiaty, prezenty. 
2.5. Nagrody w konkursach. 
2.6. Darowizny. 
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2.7. Faktury za paliwo do samochodu (w uzasadnionych sytuacjach możliwość rozliczenia kosztów 
przejazdu samochodem prywatnym na podstawie tzw. kilometrówki, pod warunkiem 
wcześniejszego zaakceptowania takiego wydatku przez IKM). 

2.8. Wartość podatku VAT podlegająca odliczeniu przez wnioskodawcę (w przypadku, gdy 
wnioskodawcą jest podmiot lub organizacja prowadząca działalność gospodarczą i będąca 
podatnikiem VAT). 

2.9. Wydatki dotyczące wewnętrznych spotkań lub prac wnioskodawcy, koszty dotyczące bieżącej 
działalności wnioskodawcy (np. artykuły spożywcze, wynajem sali etc. na spotkania wewnętrzne 
wnioskodawcy, koszty mediów w siedzibie działalności wnioskodawcy). 

2.10. Wynagrodzenie za koordynację projektu/inicjatywy o wartości wyższej niż 10% wartości 
całościowego budżetu projektu/inicjatywy. 

2.11. Wydatki na projekty graficzne, druk, produkcję publikacji lub materiałów promocyjnych (np. ulotki, 
plakaty, broszury) oraz innych dokumentów i opracowań, które nie zawierają wymaganych 
logotypów lub zawierają logotypy w niewłaściwych proporcjach (patrz pkt 14 Regulaminu). 

2.12. Wydatki, dla których nie udokumentowano wymaganych procedur porównania ofert i wyboru 
oferty najkorzystniejszej. 

2.13. Wydatki, dla których nie zapewniono wymaganej dokumentacji (np. brak wymaganych list 
obecności, brak dokumentacji fotograficznej). 

 
3. Zasady rozliczeń projektów/inicjatyw przez osoby fizyczne i grupy nieformalne: 
3.1. W przypadku wsparcia finansowego realizacji projektu/inicjatywy w ramach niniejszego konkursu, 

ich wnioskodawcy (osoby fizyczne i grupy nieformalne) nie otrzymują bezpośrednio środków 
finansowych, a wszelkie płatności dokonywane będą bezpośrednio przez Instytut Kultury Miejskiej 
na podstawie odpowiednich przedstawionych przez wnioskodawców dokumentów finansowo-
księgowych. 

3.2. Wszelkie umowy cywilnoprawne z wykonawcami zaangażowanymi w realizację 
projektu/inicjatywy, muszą być zawarte przez IKM. Autor lub koordynator zwycięskiego 
projektu/inicjatywy zobowiązany będzie do dostarczenia niezbędnych danych i informacji 
wymaganych do zawarcia takich umów w odpowiednich terminach, wynikających m.in. 
z obowiązujących przepisów prawa i harmonogramu realizacji projektu/inicjatywy oraz zgodnie 
z wytycznymi otrzymanymi od IKM. 

3.3. W przypadku dokonywania zakupów gotówkowych, wnioskodawca będzie zobowiązany 
i upoważniony do pokrycia kosztów we własnym zakresie i pobrania księgowych dowodów zakupu 
(faktur i rachunków) wystawionych na dane IKM, tj.: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 
80-830 Gdańsk, NIP: 5833123864. W takiej sytuacji IKM zobowiązuje się rozliczyć koszty poniesione 
przez wnioskodawcę i dokonać zwrotu poniesionych kosztów w terminie 7 dni od daty dostarczenia 
prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych do siedziby IKM. 

3.4. W przypadku dokonywania zakupów, które płatne będą przelewem, Strony ustalają, że dokument 
księgowy musi trafić do siedziby IKM nie później niż na 5 dni przed upływem terminu zapłaty. 

3.5. IKM zastrzega, że rozliczeniu nie będą podlegać: 
a) paragony fiskalne, 
b) bilety komunikacji miejskiej (należy przedstawić fakturę VAT za zakup biletów), 
c) dokumenty księgowe wystawione na błędne dane (tj. na dane innego podmiotu niż Instytut 

Kultury Miejskiej lub na nieprawidłowe dane IKM), 
d) dokumenty dotyczące zakupu materiałów i usług innych niż określone w kosztorysie realizacji 

projektu.  
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4. Zasady rozliczeń projektów/inicjatyw przez organizacje pozarządowe, instytucje kultury, instytucje 
oświatowe, przedsiębiorców, podmioty posiadające osobowość prawną: 
4.1. W przypadku podmiotów i organizacji wskazanych w pkt 3.1.c) Regulaminu, rozliczanie kosztów 

dofinansowanych projektów/inicjatyw będzie następowało poprzez wystawienie faktur/rachunków 
za realizację projektu/inicjatywy przez wnioskodawcę. Organizator przewiduje możliwość rozliczeń 
w transzach – za zakończone etapy realizacji projektu/inicjatywy. W takim przypadku umowa 
o dofinansowanie projektu/inicjatywy będzie określać harmonogram projektu/inicjatywy 
i adekwatny harmonogram rozliczeń transz wynagrodzenia. 

4.2. Przy dokonywaniu rozliczenia danej transzy wynagrodzenia, wnioskodawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia IKM kopii dokumentów finansowych i księgowych, poświadczonych za zgodność 
z oryginałem, potwierdzających poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych 
z wykonaniem projektu/inicjatywy. Organizator ma także prawo żądać przedstawienia dowodów 
zapłaty. 

4.3. Wnioskodawca zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-
księgowej dla kosztów związanych z dofinansowanym projektem/inicjatywą oraz przechowywania 
oryginałów dokumentów księgowych dotyczących dofinansowanego projektu/inicjatywy przez 
okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zrealizowany został projekt/inicjatywa. 

4.4. Wnioskodawca ma prawo rozliczyć w ramach realizacji projektu/inicjatywy koszty obsługi księgowej 
zadania do łącznej kwoty nie przekraczającej 400 zł (słownie: czterysta złotych) w całym okresie 
trwania projektu/inicjatywy. 

4.5. W uzasadnionych sytuacjach oraz wyłącznie w odniesieniu do „małych” projektów/inicjatyw, 
o wartości do 5 000 zł brutto, Organizator dopuszcza możliwość rozliczenia dofinansowanego 
projektu/inicjatywy w przez podmioty i organizacje wskazane w pkt 3.1.c) w trybie określonym 
w pkt 3 niniejszego Załącznika. 

 
5. Dokumentacja wydatków: 
Dla prawidłowego rozliczenia danego wydatku niezbędne będzie przedstawienie Instytutowi Kultury 
Miejskiej następujących dokumentów/opracowań/plików: 
5.1. Efekty pracy wykonanej przez artystów/wykonawców/zleceniobiorców zatrudnionych w ramach 

dofinansowanego projektu/inicjatywy, np. opracowany tekst, prezentacja multimedialna, program 
– scenariusz warsztatów, wykonane tłumaczenie, analiza, ekspertyza, projekt graficzny, 
wizualizacja, dokumentacja fotograficzna lub filmowa (gdy są rozliczane w ramach 
dofinansowanego projektu/inicjatywy); 

5.2. Dokumentacja z przeprowadzonej procedury porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej 
(poprzedzającej udzielenie zamówienia, dofinansowanego w ramach projektu/inicjatywy); 

5.3. Egzemplarze publikacji lub materiałów promocyjnych wydanych w ramach dofinansowanego 
projektu/inicjatywy (min. 2 egzemplarze wydanej publikacji lub plakatu oraz min. 3 egzemplarze 
ulotki, broszury, innych druków ulotnych); W przypadku materiałów promocyjnych o dużych 
gabarytach (np. citylight, billboard, baner) – zdjęcia tych materiałów; 

5.4. Nagranie spotu emitowanego w TV lub w radio, reklamującego projekt/inicjatywę z pisemnym 
potwierdzeniem emitenta co do daty, godziny i miejsca emisji; 

5.5. Agenda organizowanego przez wnioskodawcę spotkania (jeśli rozliczane są jakiekolwiek koszty 
organizacji tego spotkania); 

5.6. Lista obecności na organizowanym przez wnioskodawcę spotkaniu lub wydarzeniu (np. warsztaty). 
 

 


