KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

W ramach Projektu „e-Pionier – wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na
rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązać ICT w sektorze publicznym”
W ramach projektu finansowane są eksperymentalne prace rozwojowe rozumiane jako zdobywanie,
łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki,
technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub
ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować:
•
•
•
•
•

•

czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych
produktów, procesów i usług
opracowanie prototypów,
demonstracje,
opracowanie projektów pilotażowych,
testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu
stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest
dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt
zasadniczo nie jest jeszcze określony.
Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można
wykorzystać do celów komercyjnych,

NIE OBEJMUJĄ rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii
produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany
mają charakter ulepszeń.

W – Koszty wynagrodzeń







Maksymalne stawki:
o Student/doktorant – 5 000,00 pln brutto
o Inżynier/doktor – 8 400,00 pln brutto
o Senior inż./doktor hab./profesor – 16 800,00 pln brutto
o Product Owner – 12 000,00 pln brutto
Zasadność oceniana stosownie do zaangażowania i charakteru wykonywanej pracy, a nie do
stanowiska.
Adekwatność kosztów wynagrodzeń oceniana jest w oparciu o wysokość zaplanowanych
stawek w stosunku do wykonywanych zadań, a nie do pełnionej funkcji czy posiadanych
tytułów.
Możliwe jest wynagradzanie przedstawicieli jednostek administracji publicznej
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W ramach tej kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w
tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:
1. osób prowadzących prace rozwojowe celem wytworzenia MVP (ostatecznych odbiorców
wsparcia – programistów oraz innych członków zespołów interdyscyplinarnych).
Wynagrodzenia osób prowadzących prace rozwojowe celem wytworzenia MVP mogą być
kwalifikowane wyłącznie w formie umów cywilnoprawnych.
2. przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za udostępnienie środowiska
testowego dla stworzenia MVP. Osoby te mogą być zatrudnione na podstawie umowy
cywilnoprawnej lub pobierać wynagrodzenie na zasadach przyjętych w danej instytucji (w
części, w jakiej jest ono bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego grantem). Koszty
związane z premiami i nagrodami (w tym premiami o charakterze uznaniowym wynikającymi z
regulaminu wynagrodzeń danej instytucji) nie mogą być kwalifikowane w ramach projektu.
Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach
są w tym przypadku kwalifikowane o ile:
a. obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej
realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
b. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł,
w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin
miesięcznie;
c. w przypadku umów cywilnoprawnych – wykonanie zadań jest potwierdzone
protokołem odbioru wskazującym: prawidłowe wykonanie zadań, spełnienie
warunków, o których mowa w tirecie 1 i 2 oraz liczbę i ewidencję godzin
poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w projekcie.
Powyższe warunki powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby
w projekcie.

Koszty w kategoriach Op i E powinny być podawane w wartościach netto.

E - Koszty podwykonawstwa
Jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac
projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie. W ramach projektu
podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej,
państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej
organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r., która podlega ocenie, jakości
działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1
pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz.
1620 ze zm.), i otrzymała co najmniej ocenę B.
Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż
wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Centrum.
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W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać umowy o dzieło zawierane z osobami
niewymienionymi w tirecie 1 części dotyczącej kategorii Wynagrodzenia powyżej. W przypadku umów
o dzieło zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie mają
zastosowania ograniczenia podmiotowe wskazane w akapicie drugim i trzecim powyżej.
UWAGA:
W przypadku umowy o dzieło wykonanie zadań ma zostać potwierdzone protokołem odbioru
wskazującym: prawidłowe wykonanie zadań oraz liczbę i ewidencję godzin poświęconych w danym
miesiącu kalendarzowym na wykonanie zadań w projekcie.
UWAGA:
W przypadku kosztów podwykonawstwa (kategoria E) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w
projekcie nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
E = całkowite wydatki kwalifikowane x max. 50%
a) zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów
udostępnionych przez strony trzecie. Podwykonawstwo można zlecać wyłącznie uczelni
publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce
naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która
otrzymała co najmniej ocenę B.
b) Zlecenie innym podmiotom możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Centrum.
c) łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 50% całkowitych
kosztów kwalifikowanych projektu.
d) Formalnie, stroną zlecającą jest Excento. Jest możliwość zlecania na PG, ale trzeba pisać
uzasadnienia i prosić o zgodę NCBR.

Op – pozostałe koszty bezpośrednie
1. Koszty sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych
W ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:



sprzętu oraz innych urządzeń służących celom stworzenia MVP;
wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji
uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych
(WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny
do realizacji projektu. Patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna,
ekspertyzy, analizy i raporty badawcze itp. (wartości niematerialne i prawne), których odpisy
amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie, mogą zostać nabyte wyłącznie
od uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki
naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa
w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która
podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych,
o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach
finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 ze zm.),i otrzymała co najmniej ocenę B.
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Rozliczanie w projekcie odpisów amortyzacyjnych lub kosztów korzystania z patentów, licencji, knowhow, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. (wartości
niematerialnych i prawnych) nabytych od innych podmiotów niż wymienione w poprzedzającym
akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Centrum.
Wskazane powyżej ograniczenia podmiotowe nie dotyczą zakupów licencji na
systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na
indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).
Odpisy amortyzacyjne kwalifikowalne są w przypadku sprzętu oraz innych urządzeń służących celom
stworzenia MVP, których wartość początkowa jest większa niż 10 tys. PLN.
2.
3.
4.
5.
6.

Materiały: surowce, półprodukty, odczynniki;
Sprzęt o wartości poniżej 10 tys. PLN;
Koszty utrzymania linii technologicznych;
Wynajem powierzchni laboratoryjnej;
Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub
demonstracyjnej.

UWAGA:
Katalog kosztów kwalifikowanych projektu nie obejmuje:
a) usług prawnych
b) usług księgowych
c)

kosztów zarządzania własnością intelektualną w celu uzyskania ochrony (zgłoszenia patentowe, wzory
przemysłowe itd.)

d) kosztów opłat związanych z dopuszczeniem do badań
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