Załącznik nr 6 a. do Regulaminu konkursu

Przewodnik dla Beneficjenta – uszczegółowienie kosztów
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych
Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji
wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

WYDATKI KWALIFIKOWALNE
Katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym, natomiast katalog
wydatków niekwalifikowalnych jest katalogiem otwartym i zawiera jedynie wybrane wydatki
niekwalifikowalne. Szczegółowe warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności
wskazanych poniżej wydatków określone są w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz rozporządzeniach
dotyczących pomocy publicznej. Niniejszy załącznik do Regulaminu konkursu określa zaś
katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach Poddziałania
1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R
oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, a także ewentualne limity i inne
ograniczenia w odniesieniu do niektórych wydatków.
UWAGA! Dodatkowe warunki w przypadku podmiotów innych niż MŚP:
 w przypadku projektu typu 1. nabywane środki trwałe powinny być nowe (nie
dotyczy tylko jednej formy inwestycji początkowej, tj. „przejęcia zakładu”), zaś
koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowane jedynie do
wysokości 50% całkowitych kwalifikowanych kosztów inwestycji początkowej.
 w przypadku projektu typu 2. za niekwalifikowane uznaje się koszty związane
z komponentem wdrożeniowym projektu.
Poniżej zaprezentowane zostały koszty kwalifikowane w zależności od typu projektu
możliwego do wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu.

-1-

TYP PROJEKTU 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego,
służącego działalności innowacyjnej
Wydatki kwalifikowalne stanowią koszty bezpośrednie – rozliczane według rzeczywiście
poniesionych wydatków.
Katalog wydatków kwalifikowalnych obejmuje:
1. Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym:
niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku
z oceną oddziaływania na środowisko), mapy lub szkice sytuujące projekt.
Wydatki wymienione w pkt 1 są kwalifikowane w ramach pomocy de minimis (pomoc
udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020)
2. Wydatki na nadzór budowlany i autorski: inwestorski, w tym inwestora zastępczego, oraz
nadzór autorski, pod warunkiem, że stanowią integralną część wydatków ponoszonych na
nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości, lub środków
trwałych w ramach projektu objętego pomocą.
3. Wydatki na materiały i roboty budowlane: wydatki na materiały i roboty budowlane są
kwalifikowalne pod warunkiem, iż dotyczą budynku wykorzystywanego tylko do celów
działalności gospodarczej objętej wnioskiem o dofinansowanie projektu. Przez roboty
budowlane rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, rozbudowie,
montażu, rozbiórce obiektu budowlanego, tj.:
 wydatki na prace: ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe,
dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego
projektu; wydatki na budowę przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
elektroenergetycznych lub gazowych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli
przyłącza będą stanowiły własność Beneficjenta;
 wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych dla
danego rodzaju działalności;
 wydatek związany z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, o ile jest to
wydatek niezbędny i integralnie związany z przedmiotem projektu.
4. Wydatki na nieruchomości niezabudowane i zabudowane – nabycie nieruchomości
związanej z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych
oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%
całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). Wydatki związane bezpośrednio
z nabyciem nieruchomości będą kwalifikowane po spełnieniu warunków z Wytycznych
krajowych (Rozdział 7.3). Należy mieć na uwadze, że wartość nieruchomości musi zostać
potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę
w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wartość
nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu. Dokument ten należy
przedłożyć na etapie rozliczania wydatku. Komisja Oceny Projektów może poprosić
o przedłożenie operatu szacunkowego w trakcie oceny projektu.
5. Koszty nabycia środków trwałych, w szczególności aparatury naukowo-badawczej
(w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia,
transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego
sprzętu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego
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środka trwałego w ewidencji środków trwałych Beneficjenta. Szczegółowe warunki
kwalifikowania środków trwałych zostały określone w Wytycznych krajowych (Rozdział
6.12).
6. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (nabycie patentów, licencji,
know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej itd.) kwalifikują się
do wsparcia pod warunkiem, że będą spełniać wszystkie poniższe warunki:
a) będą niezbędnym elementem projektu, koniecznym do osiągnięcia założonych celów,
b) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc1,
c) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych od osób niepowiązanych
z nabywcą, oraz
e) będą włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i pozostaną
związane z projektem, na który przyznano pomoc, w okresie jego trwałości2.
7. Koszty leasingu środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) i wartości
niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego z obowiązkiem wykupu
aktywów przez Beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (kwalifikowane będą
jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego ponoszone w okresie realizacji projektu);
szczegółowe warunki kwalifikowania leasingu zostały określone w Wytycznych krajowych
(Rozdział 6.12.3).
Wydatki wymienione w pkt 2-7 są kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020), z wyłączeniem
wydatków związanych z energetyką odnawialną, które powinny zostać wyodrębnione
w budżecie projektu i być kwalifikowane w ramach pomocy de minimis.
8. Wydatki związane z cross-financingiem (usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone
przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym
z realizowanym projektem) – tylko dla MŚP – do wysokości 10% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Wydatki wymienione w pkt 8 są kwalifikowane w ramach pomocy de minimis (pomoc
udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020) lub w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP
(pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020).

1

W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum umowa o partnerstwie musi określać do kogo będą
należeć wartości niematerialne i prawne (w ramach którego przedsiębiorstwa będą wykorzystywane).
2
Zgodnie z postanowieniami art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
termin ten jest liczony od daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.
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TYP PROJEKTU 2. Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R
ukierunkowanych na wdrożenie
Wydatki kwalifikowalne stanowią:
I. Koszty bezpośrednie – rozliczane według rzeczywiście poniesionych wydatków;
II. Koszty pośrednie – rozliczane metodą uproszczoną – stawką ryczałtową.
I.

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

1. Koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych
w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie.
2. Koszty aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych
w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli
aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich
użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji
odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie
przyjętych zasad rachunkowości.
3. Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane
na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko
koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie
powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami
kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie
poniesione koszty kapitałowe.
4. Koszty podwykonawstwa.
5. Pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów,
ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
6. Koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych
i prawnych.
1. Koszty personelu – dotyczą kosztów wynagrodzeń personelu projektu (badaczy,
techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie w jakim są oni
zatrudnieni przy danym projekcie i wykonują czynności związane z bezpośrednią
realizacją badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych),
z wyłączeniem osób wskazanych w kosztach pośrednich.
Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania przy prowadzeniu badań
przemysłowych lub prac rozwojowych są kwalifikowane o ile:
•
obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej
realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
•
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; w przypadku umowy zlecenia – wykonanie zadań jest potwierdzone
protokołem odbioru wskazującym na prawidłowe wykonanie zadań.
Powyższe warunki powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia
danej osoby w projekcie.
Kwalifikowane będą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie
stosunku pracy i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. Umowy
o dzieło zaliczane są do kosztów podwykonawstwa.
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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 osób
zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych 3
(pracowników badawczych, pracowników technicznych, kadry zarządzającej merytorycznie
projektem, pozostałych pracowników pomocniczych) w części, w jakiej wynagrodzenia te są
bezpośrednio związane z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu
objętego dofinansowaniem.
Dokumentowanie pracy wykonanej na rzecz projektu
a) w przypadku umowy o pracę – lista płac;
Jeżeli dany pracownik nie jest zaangażowany w projekcie w wymiarze pełnego etatu,
określenie kwalifikowalnej części wynagrodzenia dokonuje się na podstawie:
 oddelegowania pracownika projektu w częściowym wymiarze etatu, ze wskazaniem
zakresu obowiązków w ramach projektu,
 karty czasu pracy z opisem wykonywanych zadań – dla osób, które pracują
nieregularnie na rzecz projektu objętego dofinansowaniem,
b) w przypadku umowy cywilno-prawnej – rachunek, wykaz obowiązków w ramach
projektu, protokół odbioru prac.
2. Koszty aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych
W ramach tej kategorii kwalifikowane są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego
korzystania z:
 aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia
badań przemysłowych i prac rozwojowych
 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) uzyskanych od osób trzecich na
warunkach rynkowych w formie patentów (zakupionych lub użytkowanych na
podstawie licencji), licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej,
ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp., wykorzystywanych do prowadzenia
badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie niezbędnym i przez okres
niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.
Koszty patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz,
analiz, raportów badawczych itp. (wartości niematerialnych i prawnych), o wartości
kwalifikowalnej w projekcie wyższej niż 209 000 Euro, nabytych od innych podmiotów
niż uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej
jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę
są możliwe do rozliczenia w projekcie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji
Zarządzającej.
Wskazane powyżej ograniczenie podmiotowe nie dotyczy zakupów licencji na
systemy/oprogramowanie powszechnie dostępnych w sprzedaży, które nie są tworzone na
indywidualne potrzeby beneficjenta (system/oprogramowanie dedykowane).

3

W kosztach bezpośrednich rozliczyć można personel bezpośrednio zaangażowany w proces badawczy, co
wynika z zakresu obowiązków tych pracowników. Wynagrodzenia osób takich jak np. kierownicy
projektu/koordynatorzy, których opis stanowiska wskazuje na wykonywanie czynności zarówno merytorycznych,
jak i zarządczych, bądź administracyjnych, należy poddać analizie zgodnie z zakresem obowiązków
i proporcjonalnie przyporządkować do kosztów bezpośrednich tylko koszt wynagrodzenia dotyczący czynności
merytorycznych.
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1/ Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
• aparatura w momencie zakupu spełnia definicję środka trwałego (zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 15 ustawy o rachunkowości: rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie
ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone
na potrzeby jednostki);
• aparatura lub WNiP są niezbędne do prawidłowej realizacji badań przemysłowych i prac
rozwojowych projektu i są bezpośrednio wykorzystywane w związku z projektem;
• aparatura, inne urządzenia (sprzęt) służące badaniom przemysłowych i pracom
rozwojowym projektu są ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów
dokonujących ich zakupu;
• odpisy amortyzacyjne zostały obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości oraz
zgodnie z polityką rachunkową podmiotu;
• kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu
realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu;
• w przypadku, gdy aparatura lub WNiP wykorzystywane są także w innych celach niż
realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która
odpowiada proporcji wykorzystania aktywów przy realizacji badań przemysłowych i prac
rozwojowych projektu;
•
•
•

zakup aparatury lub WNiP nie był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub
środków unijnych;
zakup aparatury lub WNiP nie został rozliczony jako koszt kwalifikowany projektu;
odpisy amortyzacyjne dotyczą aparatury lub WNiP, które zostały zakupione w sposób
racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie zostały zawyżone w stosunku do cen i stawek
rynkowych.

2/ Odpłatne korzystanie z aparatury/WNiP
Koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z aparatury (leasing, wynajem) lub
wartości niematerialnych i prawnych (opłaty licencyjne) stanowią koszty kwalifikowalne
w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji badań przemysłowych i prac
rozwojowych projektu objętego pomocą.
W przypadku leasingu (finansowego) koszt kwalifikowalny stanowi kwota przypadająca na
część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału
(bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu.
Do współfinansowania kwalifikują się również wydatki poniesione w związku z leasingiem
zwrotnym finansowym pod warunkiem, że zbywany przedmiot nie został zakupiony
z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
W przypadku kosztów leasingu maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może
przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. Oznacza to, że kwota
kosztów kwalifikowalnych nie może być wyższa, niż:
•
kwota, na którą opiewa dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę
współfinansowanego dobra – w przypadku dóbr zakupionych nie wcześniej niż w okresie
12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie,
•
rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu określona w wycenie
sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę lub w wycenie sporządzonej w oparciu
o metodologię przedstawioną przez Beneficjenta – w przypadku dóbr zakupionych
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•

wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku
o dofinansowanie. Wycena może zostać zastąpiona udokumentowaniem wyboru
przedmiotu leasingu w procedurze przetargowej zapewniającej zachowanie uczciwej
konkurencji,
w przypadku leasingu finansowego, gdzie okres amortyzacji jest dłuższy niż okres
trwania umowy leasingowej, kosztem kwalifikowalnym są odpisy amortyzacyjne
przypadające na okres realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu.

3. Koszty budynków i gruntów – do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy koszty
amortyzacji budynków (amortyzacja podatkowa) w zakresie i przez okres, w jakim są one
wykorzystywane na potrzeby projektu. W przypadku, gdy wykorzystywane są także
w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu
amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji
projektu (metraż powierzchni użytkowej na której prowadzone są badania przewidziane
w projekcie – bez uwzględnienia części wspólnych) objętego pomocą.
4. Koszty podwykonawstwa – jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie
stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów
udostępnionych przez strony trzecie (np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą
badawczą). Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do
wykonania zadań projektowych, takich jak usługi prawne lub księgowe.
W przypadku gdy część prac B+R przewidzianych w ramach projektu będzie
wykonywana w charakterze podwykonawstwa obowiązują poniższe warunki:
 limit kosztów podwykonawstwa w ramach projektu wynosi 50% bezpośrednich
kosztów kwalifikowalnych projektu;
 koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów
pośrednich projektu;
 do limitu kosztów podwykonawstwa należy również rozliczać wszystkie umowy
o dzieło. Wykonanie zadań w ramach umowy o dzieło ma zostać potwierdzone
protokołem odbioru wskazującym prawidłowe wykonanie zadań oraz liczbę
i ewidencję godzin poświęconych w danym miesiącu kalendarzowym na wykonanie
zadań w projekcie.
5. Pozostałe koszty operacyjne
 koszty materiałów, w tym surowców, półproduktów, odczynników itp.;
 sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka
trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości);
 elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji
pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty instalacji doświadczalnych;
 koszty udziału w konferencjach bezpośrednio związanych z przedmiotem projektu,
koszty upowszechniania w ogólnodostępnych bazach i portalach;
 wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do
przeprowadzenia prac B+R np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane
systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej) wykorzystywanej do badań
przemysłowych i prac rozwojowych projektu (koszt wynajmu laboratorium wraz
z aparaturą badawczą należy rozliczać w ramach kosztów podwykonawstwa; koszt
powierzchni innej niż laboratoryjna kwalifikowany jest w ramach kosztów
pośrednich);
 koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań.
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Wydatki wymienione w pkt 1-5 są kwalifikowane w ramach pomocy na projekty badawczorozwojowe (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020)
6. Koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych
i prawnych (wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych itp.), pod warunkiem, że:
a) będą podlegać amortyzacji (jeśli dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami),
b) będą ponoszone bezpośrednio przez Beneficjenta.
Kosztem kwalifikowalnym mogą być koszty związane z opracowaniem dokumentacji
zgłoszeniowej oraz opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych
ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za
czynności rzeczników patentowych. Kosztem kwalifikowalnym może być jedynie opłata
za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego
projektu z wyłączeniem kosztów związanych m.in. z:
 opłatami ochronnymi za utrzymanie i publikację patentu;
 wniesieniem sprzeciwu w przypadku odmowy uznania patentu;
 postępowaniami sądowymi, itp.
Opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych powinny zostać
udokumentowane poprzez zawarcie stosownej umowy oraz wystawienie faktury VAT.
Koszt zakupu patentu/prawa ochronnego od osoby trzeciej (art. 25) oraz walidacji patentu
(art. 28) stanowi koszt niekwalifikowalny w ramach jednego projektu.
Wydatki wymienione w pkt 6 są kwalifikowane w ramach pomocy dla MŚP na wspieranie
innowacyjności (pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie
innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014–2020).
7. Wydatki związane z cross-financingiem (usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone
przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym
z realizowanym projektem) – tylko dla MŚP – do wysokości 10% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Wydatki wymienione w pkt 7 są kwalifikowane w ramach pomocy de minimis (pomoc
udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca
2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020) lub w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP
(pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim
przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020).
II.

KOSZTY POŚREDNIE

Koszty pośrednie to koszty, które nie dotyczą bezpośrednio przedmiotu projektu, ale są
niezbędne do jego realizacji. Koszty pośrednie nie mogą być wykazane w ramach kosztów
bezpośrednich projektu.
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Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 10% wartości bezpośrednich kosztów
kwalifikowalnych projektu (koszty objęte pomocą na projekty badawczo-rozwojowe,
bez kosztów podwykonawstwa) i będą rozliczane uproszczoną metodą rozliczania
wydatków, tj. za pomocą stawki ryczałtowej.
Warunkiem kwalifikowalności jest akceptacja przez IZ RPOWP przedstawionej, na
etapie składania wniosku o dofinansowanie, szczegółowej metodologii, w oparciu o którą
należy dokonać sprawiedliwej, rzetelnej i możliwej do zweryfikowania kalkulacji
określającej wysokość ryczałtu.
Metodologię wyliczania kosztów pośrednich należy przedłożyć, jako odrębny załącznik do
wniosku o dofinansowanie.
Koszty pośrednie mogą obejmować następujące koszty związane z obsługą projektu:
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio
zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie
innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty
wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,
b) koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu,
których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu,
c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna,
sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby
funkcjonowania podmiotu,
d) koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie,
koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru
rachunkowemu),
e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne)
związanych z obsługą administracyjną projektu,
f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz
projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
g) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a - d,
h) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za
odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
i) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych
z obsługą projektu,
j) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą projektu,
k) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą
projektu,
l) koszty ochrony,
m) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą projektu.
Wydatki stanowiące koszty pośrednie są kwalifikowane w ramach pomocy de minimis
(pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020)
UWAGA! Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok
prac badawczo-rozwojowych elementem projektu typu 2. może być wdrożenie wyników
tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość (tj. mniej niż
50%) całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
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Wydatki kwalifikowalne projektu dotyczące części wdrożeniowej są analogiczne jak
wydatki charakterystyczne dla projektu typu 1. Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczorozwojowego, służącego działalności innowacyjnej – przy czym pozycja „koszty nabycia
środków trwałych” będzie się odnosiła w szczególności do maszyn i urządzeń niezbędnych do
rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług będących wynikiem przeprowadzonych
w ramach realizacji projektu prac B+R.
Wydatek kwalifikowany w ramach obu typów projektu może stanowić koszt podatku
VAT, jeśli Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Koszt ten jest
kwalifikowalny w ramach tego samego rodzaju pomocy co wydatek, którego dotyczy.
Zgodnie z Wytycznymi podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie
wówczas, gdy Beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt
oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji
projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym
prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot
VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza
uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu
na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.
Beneficjent nie może naruszyć zasady podwójnego finansowania oznaczającej
niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze
środków publicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE w ramach obu typów projektu
Wydatki niewymienione w katalogu wydatków kwalifikowanych stanowią wydatki
niekwalifikowalne.
Katalog wydatków niekwalifikowalnych obejmuje m.in.:
1. Wydatki ujęte w Rozdziale 6.3 Wydatki niekwalifikowalne Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:
a) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;
b) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek
lub na dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele;
c) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;
d) kary i grzywny;
e) świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
(ZFŚS);
f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
g) rozliczenie notą obciążeniową zakupu środka trwałego będącego własnością
beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi;
h) koszty postępowania sądowego, wydatki związane z przygotowaniem i obsługą
prawną spraw sądowych oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji
rozjemczych;
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i) wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat
wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych
lub z dotacji krajowych;
j) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych;
k) wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10% całkowitych
wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów
poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit
ten wynosi 15%;
l) zakup lokali mieszkalnych;
m) transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość kwoty,
o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
n) wydatki poniesione na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku
o dofinansowanie projektu;
o) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. biznesplan.
2. Ponadto, wydatkami niekwalifikowalnymi są:
a) wydatki podlegające podwójnemu finansowaniu;
b) koszty dotyczące prowadzenia badań podstawowych;
c) wydatki nieujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie;
d) wydatki związane w utrzymaniem infrastruktury (bieżąca naprawa, konserwacja);
e) wydatki na opracowanie biznesplanu;
f) wkład niepieniężny;
g) w zakresie kosztów wynagrodzeń: nagrody, premie, dofinansowanie do wypoczynku,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek funkcyjny niezwiązany z realizacją zadań
w projekcie;
h) odpisy amortyzacyjne środków trwałych, które były współfinansowane ze środków
unijnych lub krajowych;
i) odpisy amortyzacyjne w przypadku zakupu środków trwałych w sposób nieracjonalny
i nieefektywny;
j) wartość rezydualna środka trwałego po zakończeniu realizacji projektu;
k) koszty jednorazowej amortyzacji;
l) odpisy amortyzacyjne dokonywane niezgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami
rachunkowości;
m) leasing zwrotny operacyjny.
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