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Przewodnik kwalifikowalności kosztów dla Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
dla beneficjentów pomocy publicznej (zwany dalej Przewodnikiem) opracowany został na podstawie
obowiązujących aktów prawnych.
Głównym celem Przewodnika jest ułatwienie beneficjentom wyliczenia intensywności pomocy
publicznej (poziomu dofinansowania kosztów kwalifikowanych) i spełnienia warunków pomocy
publicznej oraz klasyfikacji kosztów, zarówno na etapie planowania projektu, jak i późniejszego
rozliczania przyznanego dofinansowania.
Jednocześnie zastrzegamy, że powyższe ustalenia nie uchylają ani nie wpływają na możliwość
wystąpienia odmiennych ustaleń i wyników kontroli prowadzonych przez właściwe instytucje.
Definicje:
Beneficjent – grantobiorca pozakonkursowego projektu grantowego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
- podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 oraz w art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.; ilekroć w Przewodniku jest mowa o beneficjencie,
należy przez to rozumieć również konsorcjanta i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków
wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, chyba że z treści Przewodnika wynika, że chodzi
o beneficjenta jako stronę umowy o dofinansowanie.

1. Cel opracowania Przewodnika
Opracowanie, uszczegółowienie i zobrazowanie zagadnienia kwalifikowalności kosztów, co ma
ułatwić beneficjentom opracowanie planu kosztów w ramach przygotowywanych projektów,
rozliczanie otrzymanego dofinansowania oraz usprawnić monitorowanie projektów na różnym etapie
oceny, zapewniając efektywne i skuteczne zarządzanie finansami publicznymi oraz
równouprawnienie w dostępie do środków finansowych poprzez stworzenie jednolitych
i transparentnych zasad kwalifikowalności kosztów.

2. Podstawa prawna
Niniejszy Przewodnik został opracowany przy uwzględnieniu obowiązujących aktów prawnych
regulujących gospodarkę finansową w projektach objętych dofinansowaniem z EFRR oraz zasad
realizacji projektów grantowych PO IR. Pomoc publiczna jest udzielana zgodnie z warunkami
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 października 2015 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 299).

3. Zakres obowiązywania Przewodnika
3.1 Przewodnik określa zasady kwalifikowania kosztów w projektach realizowanych w Działaniu 4.4
Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, zawiera katalog kosztów kwalifikowanych oraz katalog kosztów niekwalifikowanych.
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3.2 Kwalifikowalność kosztu uzależniona jest od zgodności z ogólnymi zasadami kwalifikowalności,
w szczególności określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (wytyczne ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego) oraz od specyfiki realizowanego projektu, a także uwzględnienia kosztu w
zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do
podpisanej umowy o dofinansowanie.
3.3 Zasady dotyczą wszystkich kosztów kwalifikowanych ponoszonych przez beneficjenta (także
ewentualnych konsorcjantów i podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków) – zarówno w
ramach środków własnych beneficjenta, jak i otrzymanego dofinansowania.
3.4 W zależności od rodzaju realizowanych projektów, obowiązujące ich akty prawne lub
dokumentacja konkursowa mogą określać dodatkowe kryteria kwalifikowalności.

4. Zasady kwalifikowania kosztów
4.1 Ramy czasowe kwalifikowalności
4.1.1 Pod pojęciem okresu kwalifikowania kosztów należy rozumieć okres, w którym mogą być
ponoszone i rozliczane w ramach projektu koszty kwalifikowane. Koszty poniesione i rozliczone poza
okresem kwalifikowania stanowią koszty niekwalifikowane. Okres kwalifikowania kosztów dla danego
projektu jest określony w umowie o dofinansowanie.
4.1.2 Ze względu na występowanie pomocy publicznej, konieczne jest zapewnienie, że pomoc spełnia
efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i
108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187, 26.6.2014, str. 1). Oznacza to, że wniosek beneficjenta o przyznanie
pomocy musi zostać złożony przed rozpoczęciem prac nad projektem, którego ma dotyczyć
finansowanie. Poniesienie przez beneficjenta choćby tylko części wydatków przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie spowoduje, że wszystkie wydatki w ramach projektu staną się
niekwalifikowane.
4.1.3 Poniesione koszty muszą być wykazywane w przedkładanym przez beneficjenta sprawozdaniu
finansowym zgodnie z zasadą kasową, tj. kosztem kwalifikowanym są jedynie koszty rzeczywiście
poniesione (jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta).
Wyjątki od tej reguły stanowią:
a) wydatki rozliczane ryczałtem, tj. koszty rozliczane w oparciu o stawki ryczałtowe;
b) koszty amortyzacji oraz
c) potrącenia, o których mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego.
4.1.4 Wszystkie wykazane w sprawozdaniu finansowym koszty muszą być faktycznie poniesione i
opłacone w okresie kwalifikowania kosztów oraz przed złożeniem sprawozdania finansowym (w
którym zostały wykazane).
4.1.5 W przypadku faktury/innego dokumentu księgowego wystawionego w walucie obcej, wartość
wydatku kwalifikowanego należy przeliczyć na PLN przy zastosowaniu kursu sprzedaży ustalonego
przez bank realizujący płatność w dniu dokonania zapłaty, tzn. należy stosować zasadę refundowania
wydatków fatycznie poniesionych, według kursu sprzedaży z dnia w którym beneficjent opłacił
fakturę/inny dokument księgowy (nie należy stosować kursu z dnia zaksięgowania faktury/innego
dokumentu księgowego). W przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie kursu sprzedaży danego
banku, wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej należy przeliczyć
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po innym kursie, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą polityką rachunkowości
beneficjenta. Jeżeli płatność za fakturę/inny dokument księgowy wystawiony w walucie obcej
dokonywana jest w transzach, wartości poszczególnych transz wydatku kwalifikowanego powinny
być przeliczone na PLN zgodnie z powyższymi zasadami.
4.2 Weryfikacja kwalifikowalności kosztów
4.2.1 Podczas oceny wniosku o dofinansowanie wstępna weryfikacja kwalifikowalności kosztu polega
na analizie zgodności z obowiązującymi przepisami (w tym Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020)
Dokumentacją Konkursową obowiązującą dla danej edycji konkursu oraz z Przewodnikiem
obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie.
4.2.2 Podczas oceny sprawozdania finansowego weryfikacja kwalifikowalności kosztu polega na
analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami (w tym Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 obowiązującymi w dniu poniesienia wydatku), Dokumentacją Konkursową dla danej edycji
konkursu, zapisami umowy o powierzenie grantu (w oparciu o zakres rzeczowy projektu) oraz z
Przewodnikiem. Weryfikacja ta dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie, umowy o
powierzenie grantu, sprawozdania finansowego oraz kontroli lub weryfikacji (w siedzibie
beneficjenta) dokumentów potwierdzających rozliczone wydatki.
4.2.3 Do oceny prawidłowości umów zawartych w ramach realizacji projektu w wyniku
przeprowadzonych postępowań stosuje się Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wersji obowiązującej w dniu
wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy. Wszczęcie postępowania
jest tożsame z publikacją ogłoszenia o wszczęciu postępowania lub zamiarze udzielenia zamówienia
publicznego, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, lub o prowadzonym naborze pracowników na podstawie
stosunku pracy, pod warunkiem, że beneficjent udokumentuje publikację ogłoszenia o wszczęciu
postępowania.
4.2.4 Projekt, w którym wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł, podlega obowiązkowemu
audytowi zewnętrznemu zgodnie z art. 34 ustawy o finansowaniu nauki. Koszt przeprowadzonego
audytu stanowi koszt kwalifikowany, jeżeli audyt rozpoczął się po zrealizowaniu co najmniej 50%
planowanych wydatków związanych z realizacją projektu, ale nie później niż przed zrealizowaniem
80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
4.3 Koszty kwalifikowane
4.3.1 Kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące
warunki:
a) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o powierzenie grantu,
z zachowaniem warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
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Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020;
b) został poniesiony zgodnie z postanowieniami Przewodnika;
c) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego;
d) jest zgodny z Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Szczegółowym
opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
e) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu;
f) został uwzględniony w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku o
dofinansowanie;
g) jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu;
h) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
i) został należycie udokumentowany;
j) został wykazany w sprawozdaniu finansowym;
k) dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych;
l) został poniesiony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)
lub zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z zasadą dokonania i udokumentowania
rozeznania rynku;
m) nie stanowi wydatku niekwalifikowanego na mocy przepisów unijnych oraz krajowych;
n) jest zgodny z warunkami uznania go za wydatek kwalifikowany określonymi w
Dokumentacji Konkursowej.
4.3.2 Koszty kwalifikowane to koszty obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
i zasadami należytego zarządzania finansami oraz praktykami beneficjenta (polityka rachunkowości).
Każdy z beneficjentów rozliczając koszty projektu stosuje praktyki (wytyczne) przyjęte w jego
instytucji. Możliwość rozliczania ponoszonych kosztów według zasad księgowania stosowanych
w danej instytucji nie oznacza, że beneficjenci mogą tworzyć nowe zasady, specjalnie na potrzeby
projektu.
4.3.3 Beneficjent projektu zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zgodnie z art. 44 ust. 3 oraz art.
162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
4.4 Dokumentowanie poniesionych kosztów1
4.4.1 Koszty powinny być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod
względem finansowym i merytorycznym.
4.4.2 Beneficjenci oraz konsorcjanci realizujący projekt zobowiązani są do prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu w sposób umożliwiający identyfikację
poszczególnych operacji księgowych i bankowych.
4.4.3 Beneficjenci niezobowiązani do prowadzenia jakiejkolwiek ewidencji księgowej na podstawie
obowiązujących przepisów (ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych), mają obowiązek
ewidencjonowania dokumentów dotyczących operacji związanych z realizacją projektu (odpowiednio
księgi rachunkowe i księgi podatkowe).
1

Nie dotyczy uproszczonych metod rozliczania wydatków.
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4.4.4 Dowodem poniesienia kosztu jest wystawiona faktura lub inny dokument księgowy
o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniem dokonania płatności. Każdy oryginał
dokumentu księgowego (fakturę, rachunek itp.) należy opisać, wskazując następujące informacje:
a) nazwa (tytuł) projektu wynikający z umowy o dofinansowanie;
b) data zawarcia i numer umowy o dofinansowanie;
c) kwota kosztu kwalifikowanego;
d) opis związku kosztu z umową o dofinansowanie – należy zaznaczyć w opisie faktury, do
której z kategorii wydatków zatwierdzonych w umowie o dofinansowanie odnosi się
wydatek dokumentowany fakturą;
e) informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFRR – tj. Projekt jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
f) dekretacja oraz nr księgowy dokumentu;
g) informacja o poprawności formalnej i merytorycznej;
h) adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu);
i) w przypadku jeśli dany dowód księgowy tylko w części dotyczy projektu, należy w opisie
jednoznacznie wskazać jaka część wydatku, w tym w ramach kosztów kwalifikowanych
i niekwalifikowanych, związana jest z projektem poprzez wskazanie konkretnych
elementów lub procentowego udziału wydatku w projekcie wynikających z dowodu
księgowego.
Na fakturach/innych dokumentach księgowych wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo
podać kurs waluty zastosowany do przeliczenia waluty obcej na PLN zgodnie z zasadami określonymi
w pkt 4.1.4 Przewodnika. Jeżeli płatność za fakturę/inny dokument księgowy wystawiony w walucie
obcej dokonywana jest w transzach, należy dodatkowo podać kursy walut dla kolejnych transz.
4.4.5 Dokumentem potwierdzającym poniesienie, w ramach realizowanego projektu, kosztu
związanego z amortyzacją są w szczególności dowody księgowe lub wyciągi z ksiąg rachunkowych
odzwierciedlające wysokość poniesionych kosztów i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
upoważnione osoby lub w przypadku jednostek nie mających obowiązku aktualizowania wyceny
wartości środków trwałych, opracowany przez uprawniony podmiot operat szacunkowy.
4.4.6 W przypadku dokumentowania wydatków za pomocą faktury elektronicznej należy przedstawić
dowód księgowy zapisany na nośniku elektronicznym, co jest równoważne kopii tradycyjnego
dowodu księgowego wraz z opisem sporządzonym w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami
wskazanymi w pkt. 4.4.4.
4.5 Zakaz podwójnego finansowania
4.5.1 Całkowite lub częściowe podwójne sfinansowanie danego kosztu jest niedozwolone.
4.5.2 Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:
a) całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub
rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego
samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy
strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych;
b) oświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy
strukturalnych lub FS, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu
państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
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c) zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych
środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka
trwałego w ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE;
d) wykazanie kosztu w ramach rozliczenia dotacji, a następnie wykazanie tego samego kosztu
w ramach projektu objętego dofinansowaniem;
e) zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu
leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez
beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu;
f) finansowanie w ramach umowy cywilnoprawnej zadań osoby stanowiącej personel
projektu, które mieszczą się w zakresie obowiązków służbowych wynikających ze stosunku
pracy tej osoby;
g) zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla
nieruchomości) był współfinansowany ze środków dotacji krajowej lub środków unijnych UE
lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych 2;
h) sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie
kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone3;
i) otrzymanie na wydatki kwalifikowane danego projektu lub części projektu bezzwrotnej
pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie
wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu;
j) objęcie kosztów kwalifikowanych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym
i gwarancyjnym;
k) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich
projektu.

5. Podatek VAT
5.1 Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy został poniesiony przez
beneficjenta w związku z kosztami kwalifikowanymi, zaś beneficjent nie ma prawnej możliwości
odzyskania podatku VAT (podatek VAT podlegający odzyskaniu zgodnie z ustawą o VAT nie będzie
uważany za kwalifikowany, nawet jeśli nie został faktycznie odzyskany przez beneficjenta, a jedynie
zaistniała taka możliwość, wskazana w przepisach prawa - w takim przypadku podatek VAT będzie
zawsze wydatkiem niekwalifikowanym).
5.2 Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy.
5.3 Beneficjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
5.4 Brak prawnej możliwości odzyskania podatku VAT zachodzi, jeżeli beneficjentom nie przysługuje
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (związanego z opodatkowanymi czynnościami
w projekcie) o kwotę podatku naliczonego (związanego z kosztami nabytych towarów i usług oraz
środków trwałych). Sytuacje takie mogą wystąpić w następujących przypadkach:

2

7 lub 10 lat liczone jest w miesiącach kalendarzowych od daty nabycia (np.7 lat od dnia 9 listopada 2007 r. to okres od tej
daty do 9 listopada 2014 r.).
3 Podwójne finansowanie dotyczyć będzie wyłącznie tej części kredytu lub pożyczki, która została umorzona.
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a) w projekcie w ogóle nie wystąpiły/wystąpią przychody – zakupione towary, usługi lub środki
trwałe nie są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej – bądź w projekcie nie
występuje bezpośredni i bezsprzeczny związek pomiędzy zakupionymi towarami, usługami
lub środkami trwałymi a czynnościami opodatkowanymi,
b) beneficjent jest zwolniony podmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT,
c) beneficjent wykonuje jedynie czynności zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT.
5.5 Dopuszcza się sytuację, w której podatek VAT będzie kosztem kwalifikowanym jedynie dla części
projektu. Jeżeli w ramach projektu objętego pomocą beneficjent wykorzystuje nabyte
towary/usługi/środki trwałe do wykonywania czynności w związku z którymi przysługuje mu prawo
do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego, jak i czynności w związku z
którymi takie prawo nie przysługuje, i jest w stanie odrębnie określić kwotę podatku naliczonego
związanego z czynnościami, w stosunku do których beneficjentowi nie przysługuje prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego - kosztem kwalifikowanym może być tylko część podatku VAT
dotycząca tych czynności, w związku z którymi beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia
podatku należnego o podatek naliczony. W takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany zapewnić
przejrzysty system rozliczania projektu, tak aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim
zakresie VAT może być uznany za koszt kwalifikowalny.
5.6 Jeżeli beneficjent nie jest w stanie wyodrębnić całości lub części kwot o których mowa w pkt. 5.5
i w związku z tym rozlicza podatek VAT poprzez pomniejszenie kwotę podatku należnego o taką część
kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom w stosunku do
których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tzw. współczynnik sprzedaży
o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz
w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez
beneficjenta działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, gdy
przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej beneficjenta nie jest
możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu
wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, (tzw.
prewspółczynnik o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług) podatek VAT w takim projekcie w całości stanowi wydatek niekwalifikowany.

6. Poziom dofinansowania
6.1 W odniesieniu do projektów, o których mowa w niniejszym Przewodniku, poziom dofinansowania
jest ustalany z uwzględnieniem reguł odnoszących się do intensywności pomocy publicznej.
6.2 Intensywność pomocy publicznej liczona jest jako stosunek dotacji do kosztów kwalifikowanych i
nie może przekroczyć:
a) 50 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku badań przemysłowych,
b) 25 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku prac rozwojowych.
W przypadkach, w których projekt obejmuje więcej niż jeden rodzaj ww. prac badawczorozwojowych, beneficjent jest obowiązany do przyporządkowania poniesionych kosztów
kwalifikowanych do danego rodzaju prac, tak aby możliwe było ustalenie właściwego poziomu
dofinansowania kosztów kwalifikowanych.
6.3 W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega
zwiększeniu o:
a) 10 punktów procentowych – w przypadku średnich przedsiębiorców,
b) 20 punktów procentowych – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców,
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c) 15 punktów procentowych – jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących
warunków:
i.
projekt obejmuje skuteczną współpracę między:
 przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim
przedsiębiorcą, lub współpraca, ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że
badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach
członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców
nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
 przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10%
kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w
zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań;
ii.
wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
 podczas konferencji technicznych lub naukowych,
 w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
 za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny
dostęp do uzyskanych wyników badań lub
 za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją
otwartego dostępu
– do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy
Status
Max. pomoc na
przedsiębiorcy
badania
przemysłowe
mikro- i małe
70 %
przedsiębiorstwa
średnie
60 %
przedsiębiorstwa
duże
50 %
przedsiębiorstwa*

Max. pomoc na
badania
przemysłowe z
uwzględnieniem
ww. premii
80 %

Max. pomoc na
prace
rozwojowe

45 %

Max. pomoc na
prace
rozwojowe z
uwzględnieniem
ww. premii
60 %

75 %

35 %

50%

65 %

25 %

40 %

* duże przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie spełniają kryteriów uznania ich za MŚP (por. wyjaśnienia
przedstawione w części 7 poniżej).

Dla potrzeb ustalenia właściwego poziomu dofinansowania uznaje się, że „skuteczna współpraca”
oznacza współpracę między co najmniej dwoma niezależnymi stronami w celu wymiany wiedzy lub
technologii, lub służącą osiągnięciu wspólnego celu opartego na podziale pracy, gdy strony wspólnie
określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko, jak
również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron mogą ponosić pełne koszty projektu i tym
samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. Badania w ramach umowy i świadczenie usług
badawczych nie są uważane za formy współpracy.
W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania
wyników projektu, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od
zakończenia projektu wyniki projektu:
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a) zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym
co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
b) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych
zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW (w części A Wykazu) lub
powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych
wyników badań (surowych danych badawczych), lub
c) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub
oprogramowania z licencją otwartego dostępu.
W przypadku zadeklarowania w dokumentacji projektowej, że wyniki projektu zostaną szeroko
rozpowszechnione, z czym wiązać się będzie zwiększenie intensywności udzielanej pomocy
publicznej, przeprowadzenie ww. działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania
lub kontroli.
Poziom dofinansowania (wynikający z intensywności pomocy publicznej) powinien być ustalany
w odniesieniu do całości poniesionych kosztów kwalifikowanych na poszczególne zadania (typy
prac) przedstawione w danym okresie sprawozdawczym (jeżeli w projekcie występuje więcej niż
jeden podmiot – poziom dofinansowania jest określany dla każdego z nich osobno).
6.4 Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zadania objęte wnioskiem nie są
finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł, oraz że wnioskodawca nie ubiegał się o ich
finansowanie z innych źródeł.
6.5 Wnioskodawca może natomiast wnioskować o dofinansowanie z innych źródeł.

7. Status przedsiębiorcy oraz ograniczenia w zakresie udzielania pomocy
7.1 Beneficjenci nie mogą otrzymać pomocy publicznej (pomoc publiczna nie jest udzielana):

a) w zakresie w jakim stanowi pomoc na zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla, objętą
decyzją Rady 2010/787/UE z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa
ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz. Urz. UE L 336 z 21.12.2010,
str. 24);
b) przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 2 pkt
18 Rozporządzenia KE (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187, 26.6.2014, str. 1), tj. przedsiębiorcy, wobec którego zachodzi co najmniej
jedna z poniższych okoliczności:
i.
w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (innej niż MŚP, które istnieje
od mniej niż trzech lat), w przypadku gdy ponad połowa jej subskrybowanego
kapitału zakładowego została utracona w efekcie zakumulowanych strat. Taka
sytuacja ma miejsce, gdy w wyniku odliczenia od rezerw (i wszystkich innych
elementów uznawanych za część środków własnych przedsiębiorstwa)
zakumulowanych strat powstaje ujemna skumulowana kwota, która przekracza
połowę subskrybowanego kapitału zakładowego. „Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” odnosi się w szczególności do rodzajów jednostek podanych w
załączniku I do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26
czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych
sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek,
zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz
uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz. Urz. UE L 182 z
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29.6.2013, str. 19), a „kapitał zakładowy” obejmuje, w stosownych przypadkach,
wszelkie premie emisyjne;
ii.
w przypadku spółki, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą
nieograniczoną odpowiedzialność za jej zadłużenie (innej niż MŚP, które istnieje od
mniej niż trzech lat lub), w przypadku gdy ponad połowa jej kapitału wykazanego w
sprawozdaniach finansowych tej spółki została utracona w efekcie zakumulowanych
strat. „Spółka, w której co najmniej niektórzy członkowie ponoszą nieograniczoną
odpowiedzialność za jej zadłużenie” odnosi się w szczególności do rodzajów
jednostek wymienionych w załączniku II do dyrektywy 2013/34/UE;
iii.
w sytuacji gdy przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z
niewypłacalnością lub spełnia kryteria na mocy obowiązującego prawa krajowego, by
zostać objętym zbiorowym podstępowaniem w związku z niewypłacalnością na
wniosek jej wierzycieli;
iv.
w sytuacji gdy przedsiębiorstwo otrzymało pomoc na ratowanie i nie spłaciło do tej
pory pożyczki ani nie zakończyło umowy o gwarancję lub otrzymało pomoc na
restrukturyzację i nadal podlega planowi restrukturyzacyjnemu;
v.
w przypadku przedsiębiorstwa, które nie jest MŚP, jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat:
 stosunek księgowej wartości kapitału obcego do kapitału własnego tego
przedsiębiorstwa przekracza 7,5 oraz
 wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem EBITDA tego przedsiębiorstwa wynosi
poniżej 1,0;
c) na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej
wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z
rynkiem wewnętrznym.
7.2 Właściwy status Wnioskodawcy to wielkość przedsiębiorstwa na dzień składania wniosku o
dofinansowanie, ustalona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Status wnioskodawcy podlega ponownej weryfikacji przed
dniem podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku rozbieżności pomiędzy statusem na dzień
składania wniosku o dofinansowanie a statusem przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie,
przyjmowany jest status ustalony przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie. Przedstawione
poniżej wyjaśnienia mają charakter pomocniczy i nie powinny być traktowane jako wyczerpujące.
źródło wiedzy na temat określania statusu wnioskodawców.

Kryteria pozwalające na zakwalifikowanie przedsiębiorców do poszczególnych kategorii
Wskaźnik
Wskaźnik finansowy
zatrudnienia
i
Typ przedsiębiorstwa

Liczba
zatrudnionych
osób (z)

Roczny obrót
(o)

Całkowity bilans roczny
(b)

mikroprzedsiębiorstwa

z <10

o ≤ 2 mln EUR

małe przedsiębiorstwa

10 ≤ z < 50

2 mln EUR< o ≤10 mln EUR

średnie
przedsiębiorstwa

50 ≤ z < 250

albo

b ≤ 2 mln EUR

2 mln EUR <b ≤10 mln
EUR
10 mln EUR <o ≤50 mln EUR 10 mln EUR < b ≤43 mln
EUR
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duże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa niespełniające warunków uznania ich za MŚP, o których
mowa w wierszach powyżej. Przedsiębiorstwa nie można uznać za małe
lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw
głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie,
co najmniej jeden organ publiczny (np. jednostka samorządu
terytorialnego).

7.3 Podczas określania statusu przedsiębiorcy konieczne jest uwzględnienie poniższych reguł
postępowania w przypadku zmiany danych i kwalifikacji statusu.
7.3.1 W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego przedsiębiorstwa
przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata
statusu MŚP następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po
sobie okresach obrachunkowych.
7.3.2 Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji wynikających ze zmiany w strukturze właścicielskiej
przedsiębiorstwa:
a) przejęcia przedsiębiorstwa mającego status MŚP przez przedsiębiorstwo duże i w związku z
tym wpisania się w definicję przedsiębiorstwa powiązanego albo partnerskiego,
b) utrata statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa może mieć także miejsce w przypadku
przejęcia pierwszego z nich przez małe lub średnie przedsiębiorstwo, a w przypadku drugiego
z nich w wyniku przejęcia przez średnie przedsiębiorstwo.
7.3.3 W sytuacjach opisanych w pkt a) i b) utrata statusu następuje w dniu przejęcia
przedsiębiorstwa. Mechanizm ten działa również w przypadku sytuacji odwrotnej, tj. np. sprzedaży
udziałów przez podmiot dominujący i zakończenia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami – w takim
przypadku przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać/odzyskać status przedsiębiorstwa MŚP, o ile dane
tego przedsiębiorstwa mieszczą się w progach określonych dla danej kategorii przedsiębiorstwa.
7.4 W kontekście określania statusu przedsiębiorstwa Wnioskodawca ma obowiązek prawidłowo
określić, czy pozostaje w relacji partnerstwa lub powiązania, zgodnie z załącznikiem I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Szczegółowe
wyjaśnienia dotyczące zasad określania statusu MŚP zostały przedstawione przez Komisję Europejską
w dokumencie pn. „Przewodnik w sprawie unijnej definicji MŚP”, który dostępny jest pod adresem:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10109/attachments/1/translations/en/renditions/native
(obecnie wyłącznie w języku angielskim).
8. Wkład własny
8.1 Beneficjent ma obowiązek wniesienia wkładu własnego w zadeklarowanej wysokości na pokrycie
części kosztów kwalifikowanych w realizowanym projekcie.
8.2 Wkład własny może być wniesiony w formie pieniężnej (rozchód środków finansowych
z rachunku/kasy w trakcie trwania projektu) lub w formie o której mowa w Załączniku nr 1 (tzn.
amortyzacji).
8.3 Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) 4 był
współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych jest
niekwalifikowany (podwójne finansowanie).

4

7 lub 10 lat od daty zakupu, o ile IZ nie zdecyduje inaczej
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9. Zasady realizacji zamówień publicznych
9.1 Zamówieniem publicznym jest umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
9.2 Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być ponoszone w sposób przejrzysty, racjonalny i
efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
9.3 W przypadku zamówień o wartości szacunkowej przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez
podatku od towarów i usług (VAT), Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość oraz
zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
9.4 Spełnienie powyższych wymogów następuje poprzez zastosowanie:
1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z
późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym
zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania,
albo
2. zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku beneficjenta:
a) niebędącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień
przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
b) będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy Pzp w przypadku zamówień o wartości
równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie
przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), lub w
przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej niż kwota określona w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys.
PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
9.5 W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez
podatku od towarów i usług (VAT) beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia i
udokumentowania rozeznania rynku zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
9.6 W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa innych niż ustawa Pzp wyłącza
się stosowanie ustawy Pzp, beneficjent, o którym mowa w art. 3 ustawy Pzp, przeprowadza
zamówienie publiczne z zastosowaniem tych przepisów.
9.7 W przypadku naruszenia przez beneficjenta warunków i procedur postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uznaje całość lub część wydatków
związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowane, zgodnie z rozporządzeniem
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wydanym na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizowania programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.).
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10. Załączniki
Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Działania 4.4 Zwiększanie potencjału
kadrowego sektora B+R dla beneficjentów pomocy publicznej.
Załącznik nr 2. Katalog kosztów niekwalifikowanych.
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