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Koszty kwalifikowane 
§ 7. 
1. Koszty ponoszone w Projekcie kwalifikują się do objęcia Dofinansowaniem pod warunkiem 
łącznego spełniania następujących warunków: 
a. są niezbędne do zrealizowania celów Projektu, 
b. zostały przez Wykonawców poniesione w okresach wskazanych w Harmonogramie 
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, 
c. są zgodne z Kosztorysem projektu stanowiącym załącznik 3 do Umowy, 
d. są zgodne z katalogiem kosztów zawartym w § 12, a w przypadku dofinansowania fazy B 
są zgodne z katalogiem kosztów zawartym w § 33 Rozporządzenia, 
e. są zaksięgowane i udokumentowane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz polityką 
rachunkowości stosowaną u Wykonawcy. 
2. Poniesienie kosztów z naruszeniem przepisów o finansach publicznych i o zamówieniach 
publicznych w przypadkach, gdy stosowanie tych przepisów jest obowiązkowe, stanowi 
podstawę do rozwiązania Umowy przez Centrum bez wypowiedzenia 
3. Wykonawcy zobowiązują się do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowanych z 
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz zobowiązują się 
dołoŜyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 
bezstronności i obiektywności, w związku z wykonaniem Umowy. 
4. JeŜeli Wykonawcy nie są zobowiązani do stosowania przepisów o finansach publicznych i 
o zamówieniach publicznych, dokonują zakupu zgodnie z ustalonymi u Wykonawcy 
zasadami i praktykami, z zachowaniem naleŜytej staranności. 
5. Naliczony podatek od towarów i usług (VAT) moŜe być kosztem kwalifikowanym, jeśli - 
zgodnie z odrębnymi przepisami - Wykonawcy nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub 
odliczenia, oraz jeśli podatek ten został naliczony w związku z poniesionymi kosztami 
kwalifikowanymi. 
6. Warunkiem zakwalifikowania podatku VAT jest złoŜenie do Centrum wraz z kaŜdym 
przedkładanym wnioskiem o płatność, oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności VAT. 
7. Dofinansowania wydatkowane na cele inne niŜ określone w Umowie spowoduje uznanie 
takich kosztów za niekwalifikowane. 
8. Dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją fazy badawczej 
Projektu, w przypadku Wykonawców będących przedsiębiorcami są określane ryczałtowo i 
mogą być uznane do wysokości 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych fazy A. 
Wysokość dodatkowych kosztów ogólnych ponoszonych przez Wykonawców będących 
jednostkami naukowymi w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki są 
określane ryczałtowo w wysokości stosowanej w innych projektach badawczych 
realizowanych przez jednostkę, z zastosowaniem określonej przed rozpoczęciem projektu i 
zaakceptowanej przez Centrum metodologii naliczania tych kosztów. 
9. Dodatkowe koszty ogólne ponoszone przez Wykonawców bezpośrednio w związku z 
realizacją fazy B są określane ryczałtowo i mogą być uznane do wysokości 15% całkowitych 
kosztów kwalifikowanych fazy B. 
 


