
   
 

 
Przykład:  
 
Projekt realizowany przez konsorcjum złożone z jednostki naukowo-badawczej, średniego przedsiębiorstwa oraz mikro przedsiębiorstwa.  
Koszty kwalifikowane fazy B+R projektu wynoszą 3 mln zł  

 
KOSZTORYS ZADANIA BADAWCZEGO (CAŁOŚĆ) W ZŁ 
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*** Kategorie kosztów kwalifikowanych zgodne  z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 

W - Koszty personelu (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni  przy realizacji  zadania badawczego);  

A  - Koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres  niezbędny do realizacji zadania badawczego; jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadania badawczego przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty 

amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji zadania badawczego, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;  

G - Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji zadania badawczego, w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji zadania badawczego, obliczone na podstawie przepisów  

o rachunkowości; w przypadku gruntów są to koszty transferu handlowego lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;  

E - Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich po cenach rynkowych, pod warunkiem  że transakcje nie przewidują elementów 

zmowy, oraz koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby zadania badawczego; koszty te zostają uznane jedynie w wysokości do 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań realizowanych przez 

przedsiębiorcę.  

Op - Inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i innych podobnych produktów, poniesione bezpośrednio w związku z realizacją zadania badawczego;  

O  - Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu rozliczane ryczałtowo, przy czym stanowią one odpowiednio do 7% (dla przedsiębiorstw) i do 18 % dla jednostek naukowych pozostałych kosztów kwalifikowanych. 

Nr etapu z harmonogramu  
Kategorie kosztów*** Razem koszty 

kwalifikowalne 
(2+3+4+5+6+7) 

Dofinansowanie Środki własne 

W A G E Op O 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Zadanie jednostki naukowo-
badawczej  100 000  200 000    150 000 50 000     500 000  

500 000  
(do 100%)  0 

2. Zadanie jednostki naukowo-
badawczej   50 000  150 000    200 000 50 000  50 000  500 000 

500 000  
 (do 100%)   0 

3. Zadanie przedsiębiorcy (średnie) 
100 000    200 000  100 000    

  

 400 000 

 300 000 
(do 75 %) 100 000 

4. Zadanie przedsiębiorcy (średnie) 
100 000 200 000 100 000 80 000 100 000 20 000 600 000 

450 000 
(do 75%) 150 000 

5. Zadanie przedsiębiorcy (mikro) 
400 000 

 

250 000 50 000 700 000 
560 000 
(do 80%) 140 000 

6. Zadanie przedsiębiorcy (mikro) 
50 000 50 000 140 000 50 000 10 000 300 000 

240 000 
(do 80%) 60 000 

Ogółem 
 800 000  600 000  300 000  920 000  300 000 80 000  3 000 000  2 550 000  450 000 

Warunkiem dofinansowania fazy B+R jest co najmniej 20% udział 

przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych fazy B+R 

Udział przedsiębiorcy powinien stanowić co  najmniej 20 % od kwoty  

3 mln zł: 3 mln x 20% = 600 000 zł 

Przedsiębiorcy  (mikro i średni) zapewnili udział w fazie B+R w postaci 

realizacji zadań w kwocie 2 000 000 zł 

2 000 000 zł > 600 000 zł ���� warunek spełniony  

Wkład własny: 

Wkład własny - należy przez to rozumieć środki 

finansowe i nakłady zabezpieczone w kwocie 

niezbędnej do uzupełnienia dofinansowania Projektu  

i pełnej jego realizacji, pochodzące z innych źródeł niż 

pomoc publiczna lub wsparcie ze środków publicznych 

Zależność pomiędzy  obliczeniem wkładu własnego do projektu a warunkiem 20% partycypacji Przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych fazy B+R 


