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PAŃSTWA

TANGO
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KTO MOŻE APLIKOWAĆ O PROJEKT?
ZGODNIE Z USTAWĄ O ZASADACH
FINANSOWANIA NAUKI:
Jednostki naukowe
Konsorcja naukowe
Sieci naukowe i jednostki organizacyjne
uczelni nie będące podstawowymi
jednostkami organizacyjnymi
Centra naukowo-przemysłowe
Centra naukowe Polskiej Akademii Nauk
Biblioteki naukowe
Przedsiębiorcy o statusie centrum
badawczo-rozwojowego
Jednostki organizacyjne posiadające
osobowość prawną i siedzibę na
terytorium RP
Osoby fizyczne
Przedsiębiorcy prowadzący badania
naukowe w innej formie organizacyjnej
niż formy określone w pkt. 1-8

OGŁOSZENIE KONKURSOWE
KAŻDORAZOWO PRECYZUJE
KTÓRE Z PODMIOTÓW MOGĄ
APLIKOWAĆ W DANYM
KONKURSIE – ZWYKLE
ZAWĘŻENIE ZBIORU

GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Cele:
 Zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój technologii
proekologicznych

 opracowanie i wdrożenie nowego instrumentu finansowego do wspierania
rozwoju technologii proekologicznych
 opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii
proekologicznych w polskiej gospodarce
 pobudzenie współpracy sektora przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi.

GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
 Zakres: dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i
wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych
 Budżet: 400 mln – 200 mln PLN z NCBR na prace badawczo-rozwojowe i
200 mln PLN z NFOŚiGW na wdrożenia.
 Okres realizacji: od 2012 r. do zakończenia ostatniego z dofinansowanych
projektów.
 Beneficjenci: Konsorcja naukowo-przemysłowe oraz przedsiębiorcy

GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
W ramach Konkursu dofinansowywane będą projekty obejmujące realizację badań
naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii proekologicznych
w obszarach:
Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego
Efektywność energetyczna i magazynowanie energii
Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód
Pozyskiwanie energii z czystych źródeł

Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu
odpadów
które nie zostały rozpoczęte przez dniem złożenia Wniosku wstępnego.

GEKON – GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH
Wysokość dofinansowania realizacji projektu wynosi:
 dla fazy B+R – od 0,5 mln zł do 10 mln zł na projekt,
 dla fazy W – do 20 mln zł na projekt, lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty
dofinansowania fazy B+R.
Warunkiem dofinansowania realizacji projektu jest udział finansowy lub
rzeczowy Przedsiębiorcy/Przedsiębiorców/Grupy przedsiębiorców w kosztach
realizacji fazy B+R (min. 20% kosztów kwalifikowanych fazy B+R).

Maksymalny okres realizacji projektu:


dla fazy B+R: do 24 miesięcy,



dla fazy W: do 36 miesięcy.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE FAZA B+R
Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym
składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych
przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych,
(pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych
pracowników pomocniczych i kierownika projektu) oraz brokera
technologii, w części w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane
z realizacją projektu objętego pomocą
(w kosztorysie oznaczone symbolem „W”)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA W
Dokumentowaniu wykonania pracy służą następujące dokumenty:

 w przypadku umowy o pracę – lista płac,
Jeżeli dany pracownik nie jest zaangażowany w projekt w wymiarze
pełnego etatu, określenie kwalifikowanej części wynagrodzenia dokonuje
się na podstawie:
• oddelegowania pracownika do projektu w częściowym wymiarze etatu, ze
wskazaniem zakresu obowiązków w ramach projektu (najbardziej
optymalne rozwiązanie)

• karta czasu pracy z opisem wykonywanych zadań - dla osób, które pracują
nieregularnie na rzecz projektu objętego dofinansowaniem.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA W
Dokumentowaniu wykonania pracy służą następujące dokumenty:
w przypadku umowy zlecenia – rachunek, wykaz obowiązków w ramach
projektu, protokół odbioru,
w przypadku umowy o dzieło – rachunek, wykaz obowiązków w ramach
projektu, protokół odbioru.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Koszty aparatury naukowo-badawczej
W ramach tej kategorii kwalifikowane są:
•

koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom
badawczym

•

oraz koszty 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 i nieopatentowanej wiedzy technicznej.
(w kosztorysie oznaczone symbolem „A”)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA A
W przypadku aparatury naukowo-badawczej kwalifikowalne są:
1) Koszt zakupu:
Koszt zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom
badawczym będzie kosztem kwalifikowanym projektu jeżeli koszt ten
dotyczy środka, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i
jest bezpośrednio wykorzystywany do jego realizacji oraz będą spełnione
łącznie następujące warunki:

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA A
Koszt zakupu:
•
•
•
•

aparatura, inne urządzenia (sprzęt) nie stanowi dużej infrastruktury badawczej
zgodnie z art. 20, ust. 2 Ustawy o zasadach finansowania nauki,
środek trwały będzie włączony w rejestr środków trwałych podmiotu dokonującego
zakupu,
w części Uzasadnienie „Wniosku o dofinansowanie Projektu” zakup został
zaplanowany i ujęty w wykazie aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń
(sprzętu) służących celom badawczym wraz z merytorycznym uzasadnieniem,
jednostka nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty
zamiennie.

Jeżeli spełnione są wszystkie powyższe przesłanki, Wykonawca wykazuje
jednorazowo we wniosku o płatność wartości zakupu lub wytworzenia
aparatury/urządzeń służących celom badawczym.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA A
2) Amortyzacja
Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości aparatury stanowią
koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

• aparatura jest niezbędna do prawidłowej realizacji
i bezpośrednio wykorzystywana w związku z projektem,

projektu

• aparatura, inne urządzenia (sprzęt), służące celom badawczym będą
ewidencjonowane w rejestrze środków trwałych podmiotów
dokonujących ich zakupu

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA A
2) Amortyzacja
Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do
okresu realizacji projektu oraz proporcji wykorzystania środka przy
realizacji projektu.
Wartość rezydualna środka trwałego po zakończeniu realizacji projektu
nie jest kosztem kwalifikowanym.
Koszt wykorzystania aparatury, innych urządzeń (sprzętu) stanowiącego
dużą infrastrukturę badawczą zgodnie z art. 20, ust. 2 Ustawy o zasadach
finansowania nauki, rozliczany może być w projekcie tylko za pomocą
odpisów amortyzacyjnych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA A
3) Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń
Koszty
ponoszone
w
ramach
odpłatnego
korzystania
z aparatury stanowią koszty kwalifikowane w zakresie niezbędnym i przez
okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.
W przypadku leasingu operacyjnego kwalifikowane są tylko raty kapitałowe
(bez części odsetkowej i innych opłat) zaś w przypadku leasingu
finansowego odpisy amortyzacyjne.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Koszty gruntów i budynków,
W przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi
realizacji projektu objętego pomocą, obliczone na podstawie przepisów o
rachunkowości.
W przypadku gruntów są to koszty transferu handlowego lub rzeczywiste
poniesione koszty kapitałowe
Koszty kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji
projektu.
(w kosztorysie oznaczone symbolem „G”)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA G
W ramach tej kategorii kwalifikowane są m.in. następujące rodzaje kosztów:
•

dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,

•

wieczyste użytkowanie gruntów - tylko raty użytkowania wieczystego bez
części odsetkowej,

•

amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także
w innych celach niż realizacja projektu kwalifikowana jest tylko ta część
odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania
budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Koszty podwykonawstwa
Koszty podwykonawstwa, rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej
części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie
i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta.

Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych
do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe.
Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów
ogólnych projektu.

(w kosztorysie oznaczone symbolem „E”)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Inne koszty operacyjne,
Koszty materiałów, środków eksploatacyjnych
i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio
w związku z realizacją projektu objętego pomocą.
(w kosztorysie oznaczone symbolem „Op”)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA OP
Inne koszty operacyjne:
• materiały - np. surowce, półprodukty, odczynniki,
• sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy nie spełniające
wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą
o rachunkowości oraz z przyjęta polityką rachunkowości),

• koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp.
w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie,
• elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane
w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA OP
• koszty usług doradczych i usług równorzędnych – np. usługi brokera
technologii,

• usługi obce – usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe,
• koszty uczestnictwa w konferencjach,
• koszty szkoleń pracowników realizujących zadania badawcze
(koszt szkoleń powinien być zaplanowany we wniosku na wykonanie
projektu oraz wynikać z uzasadnionych przesłanek (np. pojawienie się na
rynku nowych, innowacyjnych rozwiązań - nowe materiały, nowe
technologie, nowe techniki wykonania określonego zadania itp. - dzięki
którym zadanie można będzie wykonać bardziej efektywnie, nadać mu
nowe dodatkowe cechy),

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA OP
• koszty szkoleń związanych z zakupem aparatury naukowo-badawczej,
• koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego (prowizje i inne
opłaty),
• koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp.),
• koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50%
planowych wydatków związanych z projektem,
• koszty delegacji.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA OP

Istnieje możliwość rozliczania w kategorii „Op” kosztów wymienionych
w kategorii „O” jeżeli są niezbędne i bezpośrednio związane
z merytoryką realizowanego projektu a ich wartość została
wiarygodnie określona.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Koszty ogólne
Dodatkowe koszty ogólne ponoszone w związku z realizacją projektu
objętego pomocą.

Koszty, których wielkości nie można jednoznacznie przyporządkować do
projektu lub, których przyporządkowanie do projektu wymaga
zastosowania klucza podziału.
(w kosztorysie oznaczone symbolem „O”)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA O
W ramach tej kategorii kwalifikowane są:
• koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: koszty wynajmu,
czynszu, sprzątania i ochrony pomieszczeń,
• koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji Projektu,
• koszty utrzymania infrastruktury – koszty mediów (elektryczności, gazu,
ogrzewania, wody), utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu
urządzeń,
• koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego,
technicznego i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki i
tylko w pośredni sposób związanego z realizacja Projektu (kierownicy
jednostki, księgowość, kadry, BHP),

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA O
W ramach tej kategorii kwalifikowane są:
• usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie,
• koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero
• koszty urządzeń i sprzętu biurowego,
• koszty ubezpieczeń majątkowych.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE KATEGORIA O
W fazie badawczej koszty ogólne rozliczane są ryczałtem, jako procent od
pozostałych kosztów kwalifikowanych projektu, z wyłączeniem kosztów
kategorii E:
O = (Op + W + A + G) x max 25%
W fazie przygotowań do wdrożenia koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej
niż 25% wszystkich kosztów kwalifikowanych fazy przygotowań do wdrożenia,
z wyłączeniem kosztów kategorii E, a dodatkowo nie mogą stanowić więcej niż
15% całkowitych kosztów kwalifikowanych tej fazy.
Oznacza to, że przy wyliczaniu kosztów ogólnych fazy przygotowań do
wdrożenia oba następujące warunki muszą zostać spełnione:
O = (Op + W + A + G) x max 25%
O <= 15% x (W, A, G, E, Op, O)

KOSZTY KWALIFIKOWALNE FAZA W
 Nabycie gruntów (do 10% kosztów kwalifikowanych projektu).
 Projekty budowlane i wykonawcze.

 Nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku
i wyładunku.
 Roboty demontażowe, budowlano-montażowe oraz związane z instalacją i
uruchomieniem.
 Obiekty i infrastruktura związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie
w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu
odprowadzania ścieków, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i strefy
ochronnej, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolnopomiarową, zaplecze techniczne i laboratoryjne (do 30% kosztów
kwalifikowanych projektu).

KOSZTY KWALIFIKOWALNE FAZA W
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji,
nie opatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub wiedzy z
zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie następujące
warunki:
1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało
pomoc,
2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3. będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

4. będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc
i pozostaną w nim przez co najmniej pięć lat, a w przypadku mikro-,
małego i średniego przedsiębiorstwa przez co najmniej trzy lata.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE FAZA W
 Prace geodezyjne i konserwatorskie.
 Koszty pomiarów środowiskowych lub badań laboratoryjnych
potwierdzających właściwe funkcjonowanie instalacji.
Koszty te muszą być bezpośrednio związane z rozruchem
urządzeń/instalacji będących przedmiotem inwestycji.
Nie mogą być związane z procesem produkcji ani nie mogą być
kosztami operacyjnymi.
 Nadzór inwestorski lub nadzór autorski.
 Usługi doradcze.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!!!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z

REGIONALNYM PUNKTEM KONTAKTOWYM PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ
CENTRUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
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