SZCZEGÓŁOWY KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH
Dla konsorcjum naukowo – przemysłowego reprezentowanego przez Politechnikę Śląską w
ramach wykonania Zadania Badawczego nr 1 pt.: „Opracowanie technologii dla
wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2
ze spalin”

1. Umowa o pracę - wykaz obowiązków w ramach zadania badawczego (opis
stanowiska pracy) oraz karta czasu pracy - dla osób, które pracują na rzecz

W

zadania badawczego w niepełnym wymiarze godzin.
2. Umowa-zlecenie - wykaz obowiązków w ramach zadania badawczego, karta
czasu pracy, okresowe protokoły odbioru.
3. Umowa o dzieło - protokół odbioru.
1. 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.

A

2. Opłaty licencyjne za oprogramowanie specjalistyczne.
3. Leasing operacyjny lub wynajem aparatury w zakresie i przez okres, w
jakim jest ona wykorzystywana na potrzeby zadania badawczego.
4. Koszt sprzętu obliczeniowego (celem podniesienia wydajności klastrów
obliczeniowych, jako podniesienie wartości aparatury i sprzętu). W przypadku,
gdy sprzęt jest wykorzystywany także w innych celach niż realizacja zadania
badawczego, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która
odpowiada

proporcji

wykorzystania sprzętu

w

celu

realizacji

zadania

badawczego.
5. Koszt sprzętu peryferyjnego – drukarki, skanery itp. W przypadku, gdy
sprzęt jest wykorzystywany także w innych celach niż realizacja zadania
badawczego, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która

odpowiada

proporcji

wykorzystania sprzętu

w

celu

realizacji

zadania

badawczego.
6. Koszt sprzętu i urządzeń potrzebnych do modernizacji stanowisk
badawczych ujętych w ofercie. W przypadku, gdy sprzęt jest wykorzystywany
także w innych celach niż realizacja zadania badawczego, kwalifikowana jest
tylko

ta

część

odpisu

amortyzacyjnego,

która

odpowiada

proporcji

wykorzystania sprzętu w celu realizacji zadania badawczego.
1. Ekspertyzy konstrukcyjne i projektowe oraz inne koszty doradztwa.
2. Opinie oraz zlecone na zewnątrz badania.
3. Udział w szkoleniach (opłaty za szkolenia, delegacje służbowe, noclegi,
wyżywienie) służących uzupełnianiu wiedzy członków zespołu realizującego

E

zadanie badawcze, np. dotyczące obsługi specjalistycznej aparatury.
4. Udział

w

konferencjach

konferencyjne,

delegacje

krajowych

służbowe,

i

zagranicznych

noclegi,

wyżywienie)

(opłaty
służących

upowszechnieniu wyników badań oraz promocji projektu.
5. Honoraria autorskie (koszty wydania monografii, książek).
1. Materiały i wyposażenie nieinwestycyjne:
a) materiały biurowe,
b) wyposażenie nieinwestycyjne:


materiały edukacyjne związane z zadaniem badawczym – książki,
monografie, wydawnictwa, czasopisma, normy,



drobne

wyposażenie

techniczne

o

niewielkiej

wartości

–

części

komputerowe itp.
2. Środki eksploatacyjne:
a) tonery, wkłady, filtry, odczynniki chemiczne, płyty CD/DVD i inne,
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środki czystości i higieny,
b) środki do bieżących napraw, konserwacji urządzeń i remontów
niezbędnych do realizacji zadania badawczego.
3. Wykonanie adaptacji pomieszczeń laboratoryjnych i badawczych.
4. Koszty prac związanych z modernizacją stanowisk badawczych.
5. Koszty próbek i materiałów do badań eksperymentalnych.
6. Koszty organizacji konferencji służących upowszechnieniu wyników
zadania

badawczego

(wynajem

pomieszczeń,

catering,

materiały

konferencyjne, itp., z wyłączeniem wynagrodzeń uczestników, które rozlicza
się w kategorii W).

7. Przygotowanie do druku i druk monografii i książek.
8. Krajowe podróże służbowe członków zespołu dla przeprowadzenia badań i
konsultacji (delegacje służbowe, noclegi, wyżywienie).
9. Promocja projektu (wydruk materiałów promocyjnych) – pod warunkiem, że
zaplanowano w ofercie.
Do 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, obejmujących koszty związane z
ogólna działalnością Wykonawcy, w szczególności:


koszty mediów,



usługami

pocztowymi,

telefonicznymi,

telegraficznymi,

teleksowymi,

internetowymi, kurierskimi, kserograficznymi,


ubezpieczeniami majątkowymi,



wynajmem pomieszczeń,



opłatami bankowymi (za prowadzenie rachunku, prowizje za przelewy,
itp.),

O


wykonanie pieczątek.

Rozliczane mogą być na 2 sposoby:
1. Według rzeczywistych wydatków przedstawiając szczegółowy wykaz
poniesionych kosztów.
2. Naliczanie kosztów według przyjętej przez Wykonawcę metodologii, którą
należy przedstawić wraz ze stosowną dokumentacją w przypadku kontroli.
Metodologia

powinna

wynikać

z

rzetelnie

prowadzonych

rachunkowych i być zgodna z zasadami przyjętymi u Wykonawcy.
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