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Załącznik nr 2a do Regulaminu 

 

Katalog kosztów kwalifikowanych (B+R) 

W - Koszty wynagrodzeń 

W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, 

w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu 

badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio 

związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem. 

Kategoria obejmuje wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-

prawnych. 

Dokumentowaniu wykonywanej pracy służą następujące dokumenty: 

• w przypadku umowy o pracę - wykaz obowiązków w ramach zadania badawczego oraz karta 

czasu pracy - dla osób, które pracują na rzecz projektu objętego dofinansowaniem i 

jednocześnie w tym samym czasie wykonują inne zadania nie związane z projektem objętym 

pomocą 

• w przypadku umowy-zlecenia - wykaz obowiązków w ramach projektu, protokoły odbioru 

• w przypadku umowy o dzieło - wykaz obowiązków w ramach projektu, protokół odbioru. 

Poniesione koszty rozlicza się odpowiednio na podstawie listy płac lub rachunku. 

Kosztami kwalifikowanymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody 

lub premie oraz dodatki do wynagrodzeń, o ile są spełnione następujące warunki: 

• nagrody/premie/dodatki zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie 

wynagradzania danej instytucji oraz przyznane zgodnie z obowiązującymi zasadami 

wynagradzania 

• obejmują wszystkich pracowników danej instytucji. 

W przypadku wolontariatu dokumentowaniu wykonanej pracy służy umowa podpisana 

z wolontariuszem oraz zestawienie uwzględniające stawkę godzinową i faktyczny czas pracy. 

A - Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz 

WNiP (inne niż w kategorii E) 

1) Zakup finansowany w 100 % 

Koszt zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń będzie kosztem kwalifikowanym jeżeli 

koszt ten dotyczy środka, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest 

bezpośrednio wykorzystywany do jego realizacji oraz będą spełnione następujące warunki: 

• dany środek będzie na stałe zainstalowany w ramach danego projektu 

• będzie włączony w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację 

projektu 

• wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami 

rachunkowości 

• koszt zakupu lub wytworzenia zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o rachunkowości. 
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Koszt zakupu lub wytworzenia środka trwałego, który nie jest na stałe związany z danym 

projektem (nie jest na stałe zainstalowany w projekcie) jednak jego wykorzystanie jest 

niezbędne do realizacji projektu może być uznany za kwalifikowany jedynie w wysokości 

odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym. Wartość rezydualna środka trwałego po 

zakończeniu realizacji projektu nie jest kosztem kwalifikowanym. 

W przypadku gdy okres ekonomicznej użyteczności środka ( okres dokonywania odpisów 

amortyzacyjnych) pokrywa się z okresem realizacji projektu istnieje możliwość zaliczenia 

jako kosztu kwalifikowanego kosztu zakupu lub wytworzenia aparatury, jeżeli są spełnione 

następujące warunki: 

• zakup jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu 

• aparatura, inne urządzenia (sprzęt), WNiP służące celom badawczym są wykorzystywane 

w 100% na potrzeby przedmiotowego projektu przez ich całkowity okres użytkowania, 

(okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych pokrywa się z okresem realizacji projektu) 

• będą ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów dokonujących ich 

zakupu 

• w części Uzasadnienie „Wniosku o dofinansowanie projektu” zakup został ujęty 

w wykazie aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń (sprzętu), WNiP służących 

celom badawczym wraz z merytorycznym uzasadnieniem 

• jednostka nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym/WNiP która mogłaby zostać użyta 

zamiennie. 

2) Amortyzacja 

Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości aparatury stanowią koszt kwalifikowany, 

jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

• odpis amortyzacyjny został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o rachunkowości 

• aparatura jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio 

wykorzystywana w związku z projektem objętym pomocą 

• aparatura, inne urządzenia (sprzęt), WNiP służące celom badawczym będą 

ewidencjonowane  w rejestrze środków trwałych podmiotów dokonujących ich zakupu 

• zakup aparatury nie był sfinansowany ze środków dofinansowania. 

Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji 

projektu oraz proporcji wykorzystania środka przy realizacji projektu. 

3) Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, WNiP 

Koszty ponoszone w ramach odpłatnego korzystania z aparatury stanowią koszty 

kwalifikowane w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego 

pomocą. 

W przypadku leasingu operacyjnego kwalifikowane są tylko raty kapitałowe (bez części 

odsetkowej i innych opłat) zaś w przypadku leasingu finansowego odpisy amortyzacyjne. 

Jednostki podlegające Ustawie o zasadach finansowania nauki, zgodnie z art. 20, pkt 2 

Ustawy, mają możliwość zaliczenia kosztu zakupu oraz wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej, do kosztów realizacji projektu. 
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G - koszty budynków i gruntów  

Koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji 

projektu; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji 

projektu objętego pomocą, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. W przypadku 

gruntów są to koszty transferu handlowego lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe. 

W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów: 

• dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej, 

• wieczyste użytkowanie gruntów - tylko raty użytkowania wieczystego bez części odsetkowej, 

• amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż 

realizacja projektu kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która 

odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą. 

E - Koszty usług badawczych, wiedzy technicznej oraz usług doradczych i równorzędnych 

Koszty:  

• usług badawczych wykonanych na podstawie umowy 

• wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, 

uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych (wartości niematerialnych i prawnych 

w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej)  

• usług doradczych i usług równorzędnych 

W ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty zakupionej od osób trzecich wiedzy technicznej, 

usług badawczych oraz usług doradczych na podstawie faktury wystawionej przez osobę prawną 

lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą; w uzasadnionych przypadkach także na 

podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenia). 

Op - Inne koszty operacyjne 

Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio 

w związku z realizacją projektu objętego pomocą. 

W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów: 

• materiały - środki nietrwałe niezbędne do realizacji projektu np. materiały biurowe, surowce, 

półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny  

• usługi obce - usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe  

• koszty uczestnictwa w konferencjach 

• koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze (koszt szkoleń powinien być 

zaplanowany we wniosku na wykonanie projektu oraz wynikać z uzasadnionych przesłanek 

(np. pojawienie się na rynku nowych, innowacyjnych rozwiązań - nowe materiały, nowe 

technologie, nowe techniki wykonania określonego zadania itp. - dzięki którym zadanie 

można będzie wykonać bardziej efektywnie, nadać mu nowe dodatkowe cechy ) 

• koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej 

• koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne opłaty) 

• koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp.) 

• koszty delegacji. 
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O - Koszty ogólne 

Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego 

pomocą. 

Koszty związane z projektem, których wielkości nie można jednoznacznie przyporządkować do 

konkretnego zadania badawczego/koszty, których przyporządkowanie do zadania badawczego 

wymaga zastosowania klucza podziału. 

W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów: 

• koszty utrzymania infrastruktury - opłaty czynszowe, opłaty za elektryczność, ogrzewanie, 

wodę 

• koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych, technicznych i pomocniczych 

• koszty obsługi księgowej 

• usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie 

• koszty materiałów biurowych i piśmienniczych 

• koszty ubezpieczeń majątkowych. 

Koszty ogólne przedstawione do rozliczenia powinny być opisane wraz z podaniem okresu, za jaki 

został naliczony przedmiotowy narzut kosztów ogólnych. 

Istnieje możliwość rozliczania kosztów ogólnych ryczałtem, w zależności od warunków konkursu, 

w wysokości do 7% - przedsiębiorcy, do 18% - jednostki naukowe. 

 

 


