
30 września 2021

Co warto wiedzieć tworząc część 
budżetową wniosku projektowego



• Agencja wykonawcza Ministra Edukacji i 
Nauki

• Celem jest łączenie świata nauki i biznesu 
poprzez współfinansowanie projektów B+R

• Wspieranie finansowe innowacyjnych 
pomysłów drzemiących wśród polskich 
przedsiębiorców i naukowców                                                 

• Realizacja zadań służących społecznemu 
i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz 
rozwiązywanie konkretnych problemów 
cywilizacyjnych

• Instytucja Pośrednicząca w Programach 
Operacyjnych: Inteligentny Rozwój 
oraz Wiedza Edukacja Rozwój 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Krajowy Punkt Kontaktowy do Horyzontu Europa (HE)
https://www.kpk.gov.pl/

KPK działa w strukturach NCBR w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej.
Jego celem jest wspieranie uczestnictwa polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw 
oraz innych podmiotów w programach ramowych, w tym w programie Horyzont Europa 
2021-2027. 



UWAGI OGÓLNE
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W ogłoszeniu o konkursie może się znaleźć wskazówka w rodzaju:

„Komisja uważa, że wnioski wymagające wkładu UE w wysokości od 2 do 4 mln EUR umożliwiłyby odpowiednie 

stawienie czoła tym konkretnym wyzwaniom. Nie wyklucza to jednak składania i selekcji wniosków o inne kwoty”

• Budżet należy tworzyć w sposób realistyczny w oparciu o zadania przewidziane do realizacji

• Szacujemy koszty, na etapie realizacji możliwe są pewne zmiany (transfer między kategoriami i 

partnerami)
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CAŁKOWITE 

KOSZTY PROJEKTU

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

(DIRECT COSTS)

KOSZTY OSOBOWE

PODWYKONAWSTWO

KOSZTY ZAKUPU

KOSZTY POŚREDNIE

(INDIRECT COSTS)

(zawierają między innymi  
koszty obsługi 

administracyjno-księgowej) 

Przy kalkulacji kosztów pośrednich nie bierze 
się pod uwagę następujących kosztów:

 podwykonawstwo
 wsparcie finansowe dla stron trzecich
 koszty jednostkowe lub ryczałty 

pokrywające koszty bezpośrednie i 
pośrednie





OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH

KOSZTY OSOBOWE

PODWYKONAWSTWO

KOSZTY ZAKUPU 

Podróży

Sprzętu trwałego

Innych materiałów, prac i usług



KOSZTY PERSONELU ZATRUDNIONEGO NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
(LUB RÓWNOWAŻNEGO AKTU ZATRUDNIENIA)

1. Wynagrodzenie brutto + składki na ubezpieczenia społeczne + podatki + inne narzuty
na wynagrodzenia (jeśli wynikają z prawa krajowego lub umowy o pracę lub
równoważnego aktu zatrudnienia) - na przykład 13-a pensja, dodatek za pracę w
niebezpiecznych warunkach, za pracę na nocnej zmianie itd.

2. Dodatki do wynagrodzenia związane z realizacją projektu
Jeśli w instytucji wprowadzone są odpowiednie regulacje pozwalające na wypłacanie dodatkowych
wynagrodzeń projektowych (project based remuneration) lub instytucja zamierza tego typu regulacje
wprowadzić i będą one obowiązywać w okresie realizacji danego projektu – podwyższone wynagrodzenia
powinny zostać uwzględnione na etapie szacowania budżetu
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pakt-czyli-premia-dla-aktywych
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KOSZTY 
OSOBOWE



KOSZTY PERSONELU (2)

• Osoby fizyczne pracujące na podstawie bezpośredniej umowy (innej niż umowa o 
pracę) oraz osoby oddelegowane do pracy w projekcie przez inną instytucję 

Informacja: AMGA, str. 41-43
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf

• Właściciele MŚP i osoby fizyczne nie pobierający wynagrodzenia – ustalony przez KE 
sposób wyliczenia

Informacja: AMGA, str. 45-46
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
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KOSZTY 
OSOBOWE



SZACOWANIE KOSZTÓW PERSONELU 

PM AMOUNT PM RATE PERSONNEL 
COSTS

7 PM 2000€ 14 000€

KOSZTY 
OSOBOWE
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ANEKS 2ANEKS1 (PART B)

KOSZTY 
OSOBOWE



PODWYKONAWSTWO (SUBCONTRACTING)

• Na zasadach rynkowych

• Może obejmować jedynie realizację ograniczonej części projektu

• Zapewnienie jak najlepszej relacji jakości do ceny

PRZYKŁADY
Testowanie i analiza wytrzymałościowa nowego materiału w wysokich temperaturach,
jeśli opisane jako działanie w Aneksie 1
Budowa prototypu albo instalacja pilotażowa, jeśli opisane jako działanie w Aneksie 1
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PODWYKONAWSTWO
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ANEKS 2ANEKS1 (PART B)

PODWYKONAWSTWO



Czy tożsamość podwykonawcy powinna być wskazana na etapie pisania 
wniosku projektowego?

Co do zasady tożsamości podwykonawcy na tym etapie nie wskazujemy, 
jednak w przypadku działającej umowy ramowej, powinna być wskazana, 
ponieważ jest ona znana  na etapie pisania wniosku projektowego
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PODWYKONAWSTWO



KOSZTY ZAKUPU
(PURCHASE COSTS)

Podróże i 
diety

Sprzęt trwały 
AMORTYZACJA
Koszty odpowiadające  

użyciu na potrzeby 
projektu 

Inne materiały, 
prace i usługi

KOSZTY ZAKUPU



Czy można uznać za kwalifikowalne koszty sprzętu trwałego używanego do realizacji
projektu, jeśli został on zakupiony przez rozpoczęciem projektu?

Tak, ale tylko jeśli sprzęt taki nie został jeszcze w pełni zamortyzowany zgodnie z zasadami
księgowymi danej instytucji. W takiej sytuacji pozostałe koszty amortyzacji można zaliczyć
do kosztów projektu (w proporcji do użycia sprzętu w projekcie).
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KOSZTY ZAKUPU



INNE MATERIAŁY, PRACE I USŁUGI - PRZYKŁADY

KOSZTY ZAKUPU
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ANEKS1 (PART B) ANEKS 2

KOSZTY ZAKUPU







PART B
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Table 3.1i: ‘Other costs categories’ items 

(e.g. internally invoiced goods
and services)

Additional annex with information on

financial support to third parties

Table 3.1j: ‘In-kind contributions’
provided by third parties



DOFINANSOWANIE

• Podstawowy poziom  finansowania – do 100% kosztów kwalifikowalnych

• W przypadku projektów innowacyjnych – do 70% kosztów 
kwalifikowalnych (ale dla podmiotów prawnych o charakterze 
niezarobkowym do 100% kosztów kwalifikowalnych) 

Stawka dofinansowania określona jest w Programie Pracy
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MODEL GRANT AGREEMENT (MGA)
ANNOTATED MODEL GRANT AGREEMENT (AMGA)
STANDARD APPLICATION FORMS
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon



Barbara Trammer| barbara.trammer@ncbr.gov.pl

Dziękuję


