KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH
w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych
realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Warunkiem uznania kosztów za kwalifikowalne jest poniesienie ich w okresie realizacji
i w związku z realizacją zadania badawczego oraz zgodność z zasadami racjonalnej
gospodarki finansowej, w szczególności najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach realizacji zadania badawczego zaliczamy:
I.
Koszty personelu (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz
pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy
realizacji zadania badawczego) - w kosztorysie oznaczone symbolem W
W ramach tej kategorii kwalifikowalne są wszystkie składniki wynagrodzenia brutto,
w tym oprócz wynagrodzenia zasadniczego także składki pracodawcy i pracownika
na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych, z wyjątkiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, który nie jest kwalifikowalny na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);
Dokumentowaniu wykonanej 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 zadania badawczego
w niepełnym wymiarze godzin
 W przypadku umowy-zlecenia - wykaz obowiązków w ramach zadania badawczego,
karta czasu pracy, okresowe protokoły odbioru
 W przypadku umowy o dzieło - protokół odbioru.
II.
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, za koszty kwalifikowalne
uznaje się koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji zadania badawczego,
obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości – w kosztorysie oznaczone
symbolem A
W ramach tej kategorii kwalifikowalne są następujące rodzaje kosztów:
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 Amortyzacja aparatury, sprzętu i oprogramowania w zakresie i przez okres, w jakim są
one wykorzystywane na potrzeby zadania badawczego i ich wartość została obliczona
zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). W przypadku, gdy aparatura, sprzęt
i oprogramowanie wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja zadania
badawczego, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która
odpowiada proporcji wykorzystania aparatury i sprzętu w celu realizacji zadania
badawczego. Wartość likwidacyjna aparatury, sprzętu i oprogramowania po
zakończeniu realizacji zadania badawczego nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.
 Leasing operacyjny lub wynajem aparatury w zakresie i przez okres, w jakim jest ona
wykorzystywana na potrzeby zadania badawczego.
III.
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 - w kosztorysie oznaczone symbolem G
W ramach tej kategorii kwalifikowalne są m.in. następujące rodzaje kosztów:
 dzierżawa gruntów,
 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 zadania
badawczego.
Warunki kwalifikowalności wyżej wymienionych kosztów:
 cena nabycia gruntów nie może przekraczać jej wartości rynkowej, a wartość
nieruchomości powinna być potwierdzona przez uprawnionego rzeczoznawcę
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.),
 grunty muszą być wykorzystywane tylko do celów realizacji zadania badawczego,
 grunty są niezbędne do realizacji zadania badawczego.
IV.
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 zadania badawczego - w kosztorysie oznaczone
symbolem E
W ramach tej kategorii kwalifikowalne są m.in. następujące rodzaje kosztów:
 ekspertyzy i opinie oraz zlecone na zewnątrz badania,
 udział w szkoleniach służących uzupełnianiu wiedzy członków zespołu realizującego
zadanie badawcze,
 ochrona praw własności intelektualnej i umowy licencyjne.
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V.
Inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych
i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadania
badawczego - w kosztorysie oznaczone symbolem Op
W ramach tej kategorii kwalifikowalne są m.in. następujące rodzaje kosztów:
 Materiały i wyposażenie nieinwestycyjne: materiały biurowe, wyposażenie
nieinwestycyjne (materiały edukacyjne związane z zadaniem badawczym, drobne
wyposażenie techniczne o niewielkiej wartości),
 Środki eksploatacyjne: tonery, wkłady, filtry, odczynniki chemiczne, płyty CD/DVD i
inne, środki czystości i higieny, środki do bieżących napraw, konserwacji urządzeń i
remontów (konieczność wykonania tych prac powinna wynikać ze stanu
technicznego, pomieszczeń lub urządzeń, uniemożliwiającego lub utrudniającego
realizację zadania badawczego),
 Niezbędne koszty organizacji konferencji służących upowszechnieniu wyników
zadania badawczego (wynajem pomieszczeń, catering, materiały konferencyjne itp.,
z wyłączeniem wynagrodzeń uczestników).

VI.
Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją zadania
badawczego, przy czym koszty te zostają uznane jedynie w wysokości do 15%
całkowitych kosztów kwalifikowalnych zadania badawczego - w kosztorysie oznaczone
symbolem O
Wykonawca powinien przedstawić szczegółowy wykaz poniesionych kosztów lub stosować
metodologię naliczania dodatkowych kosztów ogólnych pokazującą bezpośredni związek z
realizowanym zadaniem badawczym, którą ma obowiązek przedstawić w przypadku kontroli
wraz ze stosowną dokumentacją.
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