
TRZECI NABÓR WNIOSKÓW 
 

PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B:  
BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW 



 
OGÓLNE ZASADY (1): 
 
 Budżet powinien być realny i efektywny kosztowo; 

 Budżet  zawiera wszystkie koszty kwalifikowalne projektu,  

 nie tylko dofinansowane ze środków Programu; 

 Minimalna kwota dofinansowania projektu parasolowego 
wynosi 225.000 EUR; 

 Maksymalna kwota dofinansowania projektu parasolowego  

 nie może przekroczyć 900.000 EUR; 

 Całkowite dofinansowanie projektu nie może przekroczyć 90 %  
całkowitych kosztów kwalifikowalnych. 
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OGÓLNE ZASADY (2): 
 
Minimalny budżet mikroprojektu wynosi 10.000 EUR; 

Maksymalny budżet mikroprojektu nie może przekroczyć  
50.000 EUR; 

 Poziom % dofinansowania UE dla każdego mikroprojektu 
musi być równy poziomowi wnioskowanego 
dofinansowania dla całego projektu parasolowego; 

 Budżet przedstawia kosztorys i jest górnym pułapem 
kosztów kwalifikowalnych; 

Wysokość kosztów powinna mieć potwierdzenie  
w odpowiedniej  dokumentacji. 
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 OGÓLNE ZASADY (3):  

 
 Każda linia budżetowa powinna przedstawiać jeden 

wydatek ponoszony tylko przez jednego partnera. 

 Budżet należy wypełnić po angielsku i w języku 
wypełniania formularza wniosku (tak samo jak Załączniki 
C i D); 

Wniosek zostanie automatycznie odrzucony w przypadku 
braku Załącznika B (b1) lub Załącznika D!  

 Liczba jednostek i koszt jednostkowy muszą być 
przedstawione dla każdego elementu w zależności od 
przyjętych założeń. 
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 Partner wiodący projektu parasolowego z partnerem odpowiedzialnym 
za wdrażanie projektu (pierwszy poziom partnerstwa) może 
wykorzystać maksymalnie 10% całkowitej wartości wszystkich 
mikroprojektów w projekcie parasolowym na pokrycie wydatków 
związanych z zarządzaniem projektem parasolowym. 

 
 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU (1):  

 Takie wydatki  
 muszą zostać 

przedstawione 
oddzielnie w 
Załączniku B  

 (linie 1a-10a 
budżetu projektu). 



Kryteria kwalifikowalności kosztów: 

 poniesione w trakcie wdrażania projektu (wyjątek: koszty związane 
z raportami końcowymi, weryfikacją wydatków i ewaluacją 
projektu); 

 wskazane w szacunkowym budżecie całkowitym projektu; 

 niezbędne do realizacji projektu będącego przedmiotem 
dofinansowania; 

 możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania; 

 poniesione w sposób rozsądny oraz muszą być uzasadnione  
i zgodne z wymogami należytego zarządzania finansami. 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU (2):  



 

 

 

KOSZTY KWALIFIKOWALNE PROJEKTU (2):  

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu 

Całkowite 
bezpośrednie 

wydatki 
kwalifikowalne 

Rezerwa na 
nieprzewidziane wydatki 

(max. 5% całkowitych 
bezpośrednich wydatków 

kwalifikowalnych, 
wymagane uprzednie 

pisemne zezwolenie WIZ) 

Kwalifikowalne koszty 
pośrednie (max. 7% 
całkowitych kosztów 

bezpośrednich) 



KWALIFIKOWALNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE (można ująć w budżecie) 

 koszty personelu przypisanego do realizacji projektu, 

 koszty podróży i diet członków personelu i innych osób biorących udział w 
realizacji projektu; 

 koszty zakupu lub najmu sprzętu i wyposażenia (nowego lub używanego) 
bezpośrednio na potrzeby realizacji projektu oraz koszty usług;  

 koszty eksploatacyjne; 

 wydatki związane z zawieraniem umów z podwykonawcami (nie mogą 
przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem); 

 koszty wynikające bezpośrednio z wymogów zawartych w Umowie 
(rozpowszechnianie informacji, przeprowadzanie ewaluacji specyficznych dla 
projektu, przeprowadzanie audytów, sporządzanie tłumaczeń itp.);  

 wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji projektu. 



OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW PARASOLOWYCH: 

 wydatki na podwykonawstwo nie mogą przekroczyć 50% kosztów 
kwalifikowalnych projektu; 

 koszty inwestycyjne (dostawy – linia 3 i roboty – linia 6) nie mogą 
przekroczyć 20% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych 
(= koszty całkowite – koszty administracyjne). 

 Management costs budget                                        (to be 

used for partners at the first partnership level). The 

Umbrella project lead partner (the Applicant) and Partner 

of the Lead partner of the umbrella project responsible for 

the implementation of the action. All Years 

Costs Applicant 

/Partner […] 

Unit 

# of 

units Unit rate  

(in EUR) 

Costs  

(in EUR)2       

6. Other           

Subtotal Other           

            

7.  Subtotal direct eligible costs of the Action (1-6)           

8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 7, 

subtotal of direct eligible costs of the Action)            

9. Total direct eligible costs of the Action (7+ 8)           

10.  Administrative costs (maximum 7% of 9, total direct eligible 

costs of the Action)           

11. Total eligible costs (9+10)           



KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE (nie mogą być ujęte w budżecie) 

 koszty i odsetki od zadłużenia; 

 należne odsetki; 

 re-granting; 

 elementy już sfinansowane ze środków innego programu; 

 zakup gruntów, budynków i samochodów osobowych; 

 ujemne różnice kursowe wymiany walut; 

 wkłady rzeczowe; 

 koszty zadeklarowane przez beneficjenta i pokryte w ramach innego 
projektu lub programu; 

 podatki, z uwzględnieniem podatku VAT, chyba że Beneficjent (lub 
partnerzy Beneficjenta) nie mogą ich odzyskać, a obowiązujące przepisy 
nie zabraniają pokrywania podatków; 

 kredyty i pożyczki na rzecz stron trzecich; 

 kary pieniężne. 



ZAŁĄCZNIK B. BUDŻET PROJEKTU: 

Kompletny Załącznik B musi składać się z następujących arkuszy:  

 B1 – budżet projektu (wypełniony dla całkowitego czasu trwania projektu), 

 B2 – budżet kosztów zarządzania projektem, 

 B3 – budżet każdego z mikroprojektów, 

 B4 – uzasadnienie kosztów zarządzania projektem, 

 B5 – uzasadnienie kosztów każdego z mikroprojektów, 

 B6 – źródła finansowania projektu, 

 B7 – źródła finansowania każdego z mikroprojektów. 

 

Liczba tabel w arkuszach B3, B5 i B7 zależy od liczby mikroprojektów w projekcie 
parasolowym (np. jeśli projekt parasolowy składa się z pięciu mikroprojektów – 
pięć oddzielnych tabel musi zostać wypełnionych w arkuszach B3, B5 i B7). 



BUDŻET KOSZTÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (b2):  
koszty osobowe 

MANAGEMENT COSTS BUDGET  

(to be used for partners at the first partnership level). The 

Umbrella project lead partner (the Applicant) and Partner of 

the Lead partner of the umbrella project responsible for the 

implementation of the action. All Years 

Costs Applicant 

/Partner […] 

Unit 

# of 

units Unit rate  

(in EUR) 

Costs  

(in EUR)2       

            

1. Human Resources           

1.1 Salaries (gross salaries including social security charges and 

other related costs, local staff)3           

   1.1.1 Technical   Per month       

   1.1.2 Administrative/ support staff   Per month       

1.2 Salaries (gross salaries including social security 

charges and other related costs, expat/int. staff)   Per month       

1.3 Per diems for missions/travel4           

   1.3.1 Abroad (staff assigned to the Action)   Per diem       

   1.3.2 Local (staff assigned to the Action)   Per diem       

   1.3.3 Seminar/conference participants   Per diem       

Subtotal Human Resources           



BUDŻET KOSZTÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (b2):  
podróże 

 

  

Należy wskazać miejsce wyjazdu i cel podróży. 

Management costs budget                                        

(to be used for partners at the first partnership level). The 

Umbrella project lead partner (the Applicant) and Partner of 

the Lead partner of the umbrella project responsible for the 

implementation of the action. All Years 

Costs Applicant 

/Partner […] 

Unit 

# of 

units Unit rate  

(in EUR) 

Costs  

(in EUR)2       

            

2. Travel5           

2.1. International travel           

2.2 Local transportation    Per month       

Subtotal Travel           



BUDŻET KOSZTÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (b2):  
sprzęt i dostawy 

 

  Management costs budget                                        

(to be used for partners at the first partnership level). 

The Umbrella project lead partner (the Applicant) and 

Partner of the Lead partner of the umbrella project 

responsible for the implementation of the action. All Years 

Costs Applicant 

/Partner […] 

Unit 

# of 

units Unit rate  

(in EUR) 

Costs  

(in EUR)2       

            

3. Equipment and supplies6           

3.1 Purchase or rent of vehicles   Per vehicle       

3.2 Furniture, computer equipment           

3.3 Machines, tools…           

3.4 Spare parts/equipment for machines, tools           

3.5 Other (please specify)           

Subtotal Equipment and supplies           



BUDŻET KOSZTÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (b2): 
biuro 

 

  

Biuro = biuro wynajęte specjalnie na potrzeby projektu 

Management costs budget                                        
(to be used for partners at the first partnership level). The 

Umbrella project lead partner (the Applicant) and Partner of 

the Lead partner of the umbrella project responsible for the 

implementation of the action. All Years 

Costs Applicant 

/Partner […] 

Unit 

# of 

units Unit rate  

(in EUR) 

Costs  

(in EUR)2       

            

4. Local office           

4.1 Vehicle costs   

Per 

month       

4.2 Office rent   

Per 

month       

4.3 Consumables - office supplies   

Per 

month       

4.4 Other services (tel/fax, electricity/heating, 

maintenance)   

Per 

month       

Subtotal Local office           



BUDŻET KOSZTÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (b2): 
inne koszty usługi 

 

  
Management costs budget                                        

(to be used for partners at the first partnership level). The 

Umbrella project lead partner (the Applicant) and Partner of 

the Lead partner of the umbrella project responsible for the 

implementation of the action. All Years 

Costs Applicant 

/Partner […] 

Unit 

# of 

units Unit rate  

(in EUR) 

Costs  

(in EUR)2       

            

5. Other costs, services7           

5.1 Publications8           

5.2 Studies, research8           

5.3 Expenditure verification           

5.4 Evaluation costs           

5.5 Translation, interpreters           

5.6 Financial services (bank guarantee costs etc.)           

5.7 Costs of conferences/seminars8           

5.8. Visibility actions9           

Subtotal Other costs, services           



BUDŻET KOSZTÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (b2):  
inne, rezerwa i koszty administracyjne 
 

  
Management costs budget                                        

(to be used for partners at the first partnership level). The 

Umbrella project lead partner (the Applicant) and Partner 

of the Lead partner of the umbrella project responsible 

for the implementation of the action. All Years 

Costs Applicant 

/Partner […] 

Unit 

# of 

units Unit rate  

(in EUR) 

Costs  

(in EUR)2       

6. Other           

Subtotal Other           

            

7.  Subtotal direct eligible costs of the Action (1-

6)           

8. Provision for contingency reserve (maximum 5% of 

7, subtotal of direct eligible costs of the Action)            

9. Total direct eligible costs of the Action (7+ 8)           

10.  Administrative costs (maximum 7% of 9, total 

direct eligible costs of the Action)           

11. Total eligible costs (9+10)           

Roboty, jeśli występują, 
mogą zostać ujęte w linii 

6.Inne. Uwaga, koszty 
inwestycyjne (dostawy– linia 

3  i roboty – linia 6) nie 
mogą przekroczyć 20% 
całkowitych kosztów 

bezpośrednich. 
Jeśli wnioskodawca/partner otrzymuje grant operacyjny z 
budżetu Unii Europejskiej, żadne koszty administracyjne 

nie mogą być uwzględnione. 



BUDŻET MIKROPROJEKTU (b3): 
koszty osobowe 

Budget for the Micro-project no <1>, title <…>1 

  
Year 1 

  

Costs Partner Unit 
# of 

units 

Unit rate  

(in EUR) 

Costs  

(in EUR)2 

            

1. Human Resources 

1.1 Salaries (gross salaries including social security 

charges and other related costs, local staff)3           

   1.1.1 Technical   Per month       

   1.1.2 Administrative/ support staff   Per month       

1.2 Salaries (gross salaries including social security 

charges and other related costs, expat/int. staff)   Per month       

1.3 Per diems for missions/travel4           

   1.3.1 Abroad (staff assigned to the Micro-project)   Per diem       

   1.3.2 Local (staff assigned to the Micro-project)   Per diem       

   1.3.3 Seminar/conference participants   Per diem       

Subtotal Human Resources           

W b3 należy dodać tyle tabel, ile jest 
mikroprojektów w projekcie 

parasolowym. 

Czas trwania każdego  
z mikroprojektów  

nie może przekroczyć 
12 miesięcy. 



BUDŻET MIKROPROJEKTU (b3): 

Następujące linie budżetowe mikroprojektu są analogiczne  

jak w budżecie kosztów zarządzania:  

 podróże; 

 sprzęt i dostawy; 

 biuro; 

 inne koszty, usługi; 

 inne; 

 rezerwa na nieprzewidziane wydatki; 

 koszty administracyjne. 

 

 

 
Wymagania odnośnie całego projektu parasolowego powinny 

być przestrzegane na poziomie mikroprojektu! 



BUDŻET PROJEKTU (b1): linie 1-4  

COSTS 
All Years Costs  

(in EUR) 

1. Human Resources 

1.a. Human Resources - budget for umbrella project management (Subtotal Human Resources  in Annex B2)   

1.b. Human Resources - budget for all micro-projects (Summ of "Subtotal Human Resources" in budget for all 

micro-projects - Annexes B3-Bn)    

Subtotal Human Resources - budget for the Action (1a+1b) 0,00 

2. Travel  

2.a. Travel - budget for umbrella project management (Subtotal "Travel" in  Annex B2)   

2.b. Travel - budget for all micro-projects (Summ of Subtotal "Travel" in budgets for all micro-projects - Annexes 

B3.1-B3.n)    

Subtotal Travel - budget for the Action (2a+2b) 0,00 

3. Equipment and supplies  

3.a. Equipment and supplies - budget for umbrella project management (Subtotal "Equipment and supplies" in 

Annex B2)   

3.b. Equipment and supplies - budget for all micro-projects (Summ of "Subtotal Equipment and supplies" in 

budgets for all micro-projects - Annexes B3.1-B3.n)    

Subtotal Equipment and supplies - budget for the Action (3a+3b) 0,00 

4. Local office  

4.a. Local office - budget for umbrella project management (Subtotal Local office in Annex B2)   

4.b.  Local office - budget for all micro-projects (Summ of Subtotal Local office in budgets for all micro-projects - 

Annexes B3.1-B3.n)    

Subtotal Local office - budget for the Action (4a+4b) 0,00 



BUDŻET PROJEKTU (B1): linie 5 - 9 

5. Other costs, services  

5.a.  Other costs, services - budget for umbrella project management (Subtotal "Other costs, services" in 

budget for umbrella project management - Annex B2)   

5.b.  Other costs, services - budget for all micro-projects (Summ of Subtotal Other costs, services in budgets 

for all micro-projects - Annexes B3.1-B3.n)   

Subtotal Other costs, services - budget for the Action (5a+5b) 0,00 

6. Other 

6.a. Other- budget for umbrella project management   

6.b. Other- budget for all micro-projects    

Subtotal Other - budget for the Action (6a+6b) 0,00 

7. Subtotal Direct eligible costs 1-6 

7.a.  Subtotal direct eligible costs for umbrella project management (1a-6a) 0,00 

7.b.  Subtotal direct eligible costs of all micro-projects (1b-6b) 0,00 

7.  Subtotal direct eligible costs of the Action (7a+7b) 0,00 

8. Provision for contingency reserve 

8.a. Provision for contingency reserve for management (maximum 5% of 7a subtotal of direct eligible costs for 

umbrella project management)   

8.b. Provision for contingency reserve for micro-projects (maximum 5% of 7b subtotal of direct eligible costs of all 

micro-projects)    

8. Provision for contingency reserve for the Action (maximum 5% of 7, 8a+8b, subtotal direct eligible costs 

of the Action) 0,00 

9.a. Total direct eligible costs of  umbrella project management  (7a+ 8a) 0,00 

9.b. Total direct eligible costs of all micro-projects (7b+ 8b) 0,00 

9. Total direct eligible costs of the Action (7+ 8) 0,00 



BUDŻET PROJEKTU (B1): 
linie 10 - 11 

10. Administrative costs 

10.a.  Administrative costs for umbrella project management 

(maximum 7% of 9a, total direct eligible costs for umbrella project 

management)   

10.b.  Administrative costs for micro-projects (maximum 7% of 9b, 

total direct eligible costs of all micro-projects)    

10.  Administrative costs for the Action (maximum 7% of 9, 

10a+10b, total direct eligible costs of the Action) - budget for 

the Action 0,00 

11.a. Total eligible costs (9a+10a) - for umbrella project 

management  0,00 

11.b. Total eligible costs (9b+10b) - budget for all micro-

projects  0,00 

The budget for management does not exceed 10% of the 

budget for all micro-projects  
TRUE 

11. Total eligible costs (9+10) - budget for the Action 0,00 

Partner wiodący projektu 
parasolowego wspólnie z 

partnerem odpowiedzialnym za 
wdrażanie projektu (pierwszy 

poziom partnerstwa) mogą 
wykorzystać maksymalnie 10% 

sumy kosztów wszystkich 
mikroprojektów w projekcie 

parasolowym na pokrycie 
wydatków związanych z 
zarządzaniem projektem 

parasolowym. 

SPEŁNIENIE 
POWYŻSZEGO  
WYMAGANIA 
POTWIERDZA 

POJAWIENIE SIĘ NAPISU 
„TRUE” W TEJ KOMÓRCE  



Aby uniknąć błędów arytmetycznych proponujemy 
wykorzystać w budżecie podstawowe formuły : 

 

• Suma  = A1+A2 lub = SUM(A1:A10) 

• Iloraz:  = A1/A2 

• Iloczyn:  = A1*A2 

 

 Wszystkie liczby powinny być wyrażone  

w EURO i zaokrąglone do części setnych. 



UZASADNIENIE WYDATKÓW (b4 i b5) 

W arkuszu B4 (Uzasadnienie kosztów zarządzania projektem) i B5 
(uzasadnienie kosztów każdego z mikroprojektów) Załącznika B należy: 

 Przedstawić opisowe uzasadnienie każdej linii budżetowej, wykazując 
niezbędność poniesienia danego wydatku i jego związek z projektem 
(np. poprzez odniesienie do działań w opisie projektu lub opisu 
mikroprojektu). 

 Przedstawić uzasadnienie sposobu oszacowania kosztów w danej 
wysokości. Uwaga, szacowany koszt powinien być rzeczywisty, zgodnie 
z zapisami punktu 2.1.4 Wytycznych dla wnioskodawców; 

 Wskazać przyjęty w trakcie sporządzania budżetu kurs wymiany walut 
– ten sam dla całego budżetu projektu parasolowego. 
Proponujemy użycie miesięcznego kursu Europejskiego Banku Centralnego z 
miesiąca ogłoszenia naboru wniosków. 
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UZASADNIENIE KOSZTÓW ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (b4) 
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Management costs justification                                      All Years 

Costs 
Clarification of the budget 

items1 

Justification of the estimated 

costs2 

      

1. Human Resources     

1.1 Salaries (gross salaries including 

social security charges and other 

related costs, local staff)     

   1.1.1 Technical     

   1.1.2 Administrative/ support staff     

1.2 Salaries (gross salaries including 

social security 

charges and other related costs, 

expat/int. staff)     

1.3 Per diems for missions/travel     

   1.3.1 Abroad (staff assigned to the 

Action)     

   1.3.2 Local (staff assigned to the 

Action)     

   1.3.3 Seminar/conference 

participants     

Subtotal Human Resources     



UZASADNIENIE KOSZTÓW KAŻDEGO Z MIKROPROJEKTÓW (b5) 

26 

Justification of costs of the Micro-project no <1>, 

 title <…> 

All years 

Costs 
Clarification of the budget 

items1 

Justification of the estimated 

costs2 

      

1. Human Resources 

1.1 Salaries (gross salaries including social security 

charges and other related costs, local staff)     

   1.1.1 Technical     

   1.1.2 Administrative/ support staff     

1.2 Salaries (gross salaries including social security 

charges and other related costs, expat/int. staff)     

1.3 Per diems for missions/travel     

   1.3.1 Abroad (staff assigned to the Micro-project)     

   1.3.2 Local (staff assigned to the Micro-project)     

   1.3.3 Seminar/conference participants     

Subtotal Human Resources     

Przez analogię do arkusza b3 
należy dodać tyle tabel 

budżetowych w arkuszu b5, 
 ile jest mikroprojektów  

w projekcie parasolowym. 



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (b6 i b7) 
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Finansowy wkład własny wnioskodawcy  
i partnerów 

Dofinansowanie UE określone we wniosku 
aplikacyjnym 

Dofinansowanie od innych instytucji 
Europejskich lub krajów członkowskich UE 

Dofinansowanie od innych organizacji 

Bezpośrednie przychody z realizacji projektu 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (b6 i b7) 
W arkuszach b6 i b7 Załącznika B należy: 

 przedstawić wkład finansowy wnioskodawcy, partnerów 

  i  innych organizacji; 

 przedstawić (jeśli zaplanowano) bezpośrednie przychody  
z realizacji projektu uzyskane np. dzięki usługom, opłatom za 
uczestnictwo w konferencjach oraz przychód  
z finansowania zaliczkowego; 

 Należy pamiętać, że wnioskowana kwota dofinansowania nie 
może przekroczyć  90%  całkowitych kosztów kwalifikowalnych 
projektu i że wsparcie finansowe UE dla pojedynczego 
mikroprojektu musi być równe procentowi, w jakim 

dofinansowany jest cały projekt parasolowy. 
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (b6) 
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Sources of funding for the Action 

  
Amount 

EUR 

Percentage 

of total  

% 
  

  

Applicant's financial contribution      

Partners' financial contribution:     

Partner ……….     

Partner……..     

EU/EDF  contribution sought in this application     

Contribution(s) from other European Union Institutions or EU Member States:     

Name     

      

Contributions from other organisations:     

Name     

      

      

      

      

TOTAL CONTRIBUTIONS     

Direct revenue from the Action      

      

      

Inserted from prefinancing     

OVERALL TOTAL     

Całego projektu 
parasolowego 



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (b7) 
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Sources of funding of micro-project no <1>, title <…> 

  
Amount 

EUR 

Percentage 

of total  

% 
  

  

Applicant's financial contribution      

Partners' financial contribution:     

Partner ……….     

Partner……..     

EU/EDF  contribution sought in this application     

Contribution(s) from other European Union Institutions or EU Member 

States:     

Name     

      

Contributions from other organisations:     

Name     

      

      

      

      

TOTAL CONTRIBUTIONS     

Direct revenue from the Action      

      

      

Inserted from prefinancing     

OVERALL TOTAL     

Przez analogię do arkusza b3 i b5 
należy dodać tyle tabel 

budżetowych w arkuszu b7, 
 ile jest mikroprojektów  

w projekcie parasolowym. 



PRZED UKOŃCZENIEM BUDŻETU: 

Należy sprawdzić: 

 Czy wszystkie koszty w projekcie zostały wymienione  
w budżecie (sprawdzić działania wymienione w „Opisie 
projektu” i „Opisie mikroprojektu”); 

 Czy koszty podane w matrycy logicznej są takie same 
 jak w budżecie; 

 Czy koszty podane w formularzu wniosku są takie same 
 jak w budżecie. 
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Dziękuję za uwagę! 
  

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania 
proszę pisać na adres: 

e-mail: pbu@cpe.gov.pl 

 

 

 

 

Wspólny Sekretariat Techniczny 

Program Współpracy Transgranicznej 

Polska -Białoruś -Ukraina 2007-2013 

Centrum Projektów Europejskich 

ul. Domaniewska 39a 

02-672 Warszawa, POLSKA 

www.pl-by-ua.eu 


