
Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie grantu: Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu 

Średni kurs NBP z dnia  2021-07-01: 4,5187 EUR / PLN 3,8149 USD / PLN

Działanie Rodzaj wydatku

koszty wynajęcia powierzchni 

wystawowej

koszty  zabudowy powierzchni 

wystawowej

koszty promocji

koszt podróży służbowej pracownika 

uczestniczącego w targach – kwota 

ryczałtowa jednego pracownika

koszt podróży służbowej pracownika 

uczestniczącego w targach – kwota 

ryczałtowa jednego pracownika

koszty transportu i ubezpieczenia

koszty wynajęcia powierzchni 

wystawowej

koszty  zabudowy powierzchni 

wystawowej

0,00

koszty wizualizacji stoiska i materiały promocyjne wraz z tłumaczeniem (100 

katalogów w języku niemieckim i angielskim, 500 szt ulotek w języku niemieckim 

i angielskim) 
8 700,00 2 001,00 8 700,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki kwalifikowalne 

objęte pomocą 

publiczną

(w PLN)

Grantobiorca: ABC sp. z o.o.

Tytuł projektu: Promocja druków wielkoformatowych na targach międzynarodowych przez firmę ABC sp. z o.o. szansą na rozwój przedsiębiorstwa

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 - 31.10.2022

Uszczegółowienie

Wydatki 

kwalifikowalne 

(w PLN)

Wydatki 

niekwalifikowalne 

(w PLN)

Wydatki kwalifikowalne 

objęte pomocą de 

minimis 

(w PLN)

Działanie nr 1 - targi 

w Niemczech, 

Düsseldorf, 5-

7.11.2021

m. in.: koszt wynajmu około 20 m2 powierzchni wystawowej, koszt obsługi 

stoiska targowego (np. koszty eksploatacyjne oraz koszt wpisu do katalogu 

targowego)

20 786,00 0,00 20 786,00

ilość dni trwania podróży - 6 (2 dni przed + 3 dni targów + 1 dzień po);

koszt podróży służbowej pracownika: 

koszt 5 noclegów – 3 389,03 PLN (5 x 150 EUR x 4,5187 EUR/PLN) ; wartość 6 

diet – 1 328,50 PLN (6x49 EUR x 4,5187); 

koszt przejazdu samochodem służbowym – 767,72 PLN (2 x 1 129 km x 8,5 l/100 

km x 4,00 PLN);  

(wartość kosztów nie przekracza limitów wynikających z rozporządzenia dot. 

podróży służbowych, które w przypadku wyjazdu do Niemiec wynoszą: dieta - 49 

EUR/doba/osoba, nocleg - 150 EUR/doba/osoba), kurs 1 euro - 4,5187 PLN.

5 485,25 0,00 5 485,25

11 500,00 11 500,000,00
projekt stoiska + zakup elementów stoiska (ścianki, 1 szt. stół, 4 szt. krzesła) 

koszt transportu i ubezpieczenia eksponatów oraz materiałów promocyjnych 
1 000,00 230,00 1 000,00

ilość dni trwania podróży - 6 (2 dni przed + 3 dni targów + 1 dzień po);

koszt podróży służbowej pracownika: 

koszt 5 noclegów – 3 389,03 PLN (5 x 150 EUR x 4,5187 EUR/PLN); wartość 6 diet 

– 1 328,50 PLN (6x49 EUR x 4,5187). 

4 717,53 0,00 4 717,53

19 800,00 0,00

15 984,43 0,00 15 984,43 0,00

Działanie nr 2 - targi 

w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich, 

grudzień 2021

m. in.: koszt wynajmu około 10 m2 powierzchni wystawowej, koszt obsługi 

stoiska targowego (np. koszty eksploatacyjne oraz koszt wpisu do katalogu 

targowego) łącznie wynosi 4 190 USD/kurs USD z dnia 01.07.2021 -  3,8149

koszt zabudowy stoiska zestawem wystawienniczym i wyposażenie  stoiska 
19 800,00 0,00



koszt podróży służbowej pracownika 

uczestniczącego w misji gospodarczej – 

kwota ryczałtowa jednego pracownika

koszt podróży służbowej pracownika 

uczestniczącego w misji gospodarczej – 

kwota ryczałtowa jednego pracownika

test na COVID-19

koszty wynajęcia powierzchni 

wystawowej

koszty  zabudowy powierzchni 

wystawowej

koszt podróży służbowej pracownika 

uczestniczącego w targach – kwota 

ryczałtowa jednego pracownika

koszty promocji

Harmonogram płatności

Rok Kwartał

2021 IV

200 szt. ulotek w języku francuskim/angielskim 200,00 46,00 200,00

Całkowity koszt realizacji projektu:

Procentowy udział dofinansowania: 0%

0,00

0,00

Kwota dofinansowania: 59 539,83

Suma: 119 079,67 2 277,00 119 079,67

121 356,67

50%

Wydatki kwalifikowalne rozliczane kwotami ryczałtowymi: 29 709,24

59 539,83 0,00

Kwota  dofinansowania

51 447,05

Działanie nr 2 - targi 

w Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich, 

grudzień 2021

ilość dni trwania podróży - 5 (1 dzień przed, 3 dni targów, 1 dzień po);

koszt podróży służbowej pracownika: 

koszt 4 noclegów – 3614,96 PLN (4 x 200 EUR x 4,5187 ); 

wartość 5 diet –  881,15 PLN (5 x 39 x 4,5187); 

koszt samolotu –  1900,00 PLN; 

dojazd na lotnisko i taksówki na miejscu – 264,34 PLN (2 x 0,5 x 39 EUR + 5 dni x 

0,1 x 39 EUR x 4,5187);  

(wartość kosztów nie przekracza limitów wynikających z rozporządzenia dot. 

podróży służbowych,, które w przypadku wyjazdu do ZEA  wynoszą: dieta - 39 

EUR/doba/osoba, nocleg - 200 EUR/doba/osoba), kurs EUR - 4,5187 PLN.

6 660,45

 test PCR  (4x400 PLN) wymagany przepisami ZEA

1 600,00 0,00 1 600,00 0,00

0,00

ilość dni trwania podróży - 5 (1 dzień przed, 3 dni targów, 1 dzień po);

koszt podróży służbowej pracownika: 

koszt 4 noclegów – 3614,96 PLN (4 x 200 EUR x 4,5187 ); 

wartość 5 diet –  881,15 PLN (5 x 39 x 4,5187); 

koszt samolotu –  1900,00 PLN; 

dojazd na lotnisko i taksówki na miejscu – 264,34 PLN (2 x 0,5 x 39 EUR + 5 dni x 

0,1 x 39 EUR x 4,5187);  

(wartość kosztów nie przekracza limitów wynikających z rozporządzenia dot. 

podróży służbowych,, które w przypadku wyjazdu do ZEA  wynoszą: dieta - 39 

EUR/doba/osoba, nocleg - 200 EUR/doba/osoba), kurs EUR - 4,5187 PLN.

6 660,45 0,00 6 660,45

0,00

5 800,00 0,00

4 000,00 0,00

6 660,45

Działanie nr 3 - targi 

w Paryżu, wrzesień 

2022

m. in.: koszt wynajmu 15 m2 powierzchni wystawowej, koszt obsługi stoiska 

targowego (np. koszty eksploatacyjne oraz koszt wpisu do katalogu targowego)

projekt stoiska i koszt zabudowy stoiska 

5 800,00

4 000,00

0,00

0,00

0,00

ilość dni trwania podróży -  4 (1 dzień przed, 2 dni targów, 1 dzień po);

koszt podróży służbowej pracownika: 

koszt 3 noclegów – 2 440,10 PLN; 

wartość 4 diet – 903,74 PLN; 

koszt przejazdu samochodem prywatnym – 2 841,72 PLN (2 x 1 700 km x 0,8358 

PLN)

(wartość kosztów nie przekracza limitów wynikających z rozporządzenia dot. 

podróży służbowych, które w przypadku wyjazdu do Niemiec wynoszą: dieta - 50 

EUR/doba/osoba, nocleg - 180 EUR/doba/osoba),  kurs 1 euro - 4,5187 PLN.

6 185,56 0,00 6 185,56 0,00



2022 I

2022 II

2022 III

2022 IV

.............................................................................................

data i podpis Grantobiorcy

8 092,78

0,00

0,00

0,00


