Koszty kwalifikowalne
w Konkursie PASIFIC 2
Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu PASIFIC 2

SPIS TREŚCI
1.

Koszt kwalifikowalny ...................................................................................................................................................... 2

2.

Koszty niekwalifikowalne ............................................................................................................................................... 2

3.

Koszty pośrednie. ............................................................................................................................................................. 3

4.

Koszty bezpośrednie. ....................................................................................................................................................... 4

5.

Wynagrodzenie stypendysty .......................................................................................................................................... 4

6.

Środki na realizację badań naukowych ....................................................................................................................... 5

7.

Wynagrodzenia dla osób innych niż stypendysta uczestniczących w realizacji badań ...................................... 5

8.

Koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania ..................................................... 5

9.

Koszty zakupu materiałów ............................................................................................................................................. 6

10. Koszty wyjazdów służbowych stypendystów ............................................................................................................. 6
11. Koszty publikacji............................................................................................................................................................... 7
12. Koszty warsztatów i konferencji ................................................................................................................................... 7
13. Inne koszty bezpośrednie ............................................................................................................................................... 7
14. Przychody związane z realizacją pobytu badawczego ............................................................................................. 8

1/9

1. Koszt kwalifikowalny
1.1. Koszt kwalifikowany to koszt lub wydatek, który może zostać objęty finansowaniem ze
środków Konkursu PASIFIC 2.
1.2. Aby koszty lub wydatki można było uznać za kwalifikowane muszą spełniać następujące
warunki, tj. muszą być:
1.2.1. faktycznie poniesione przez Instytut Goszczący
1.2.2. poniesione w trakcie trwania Pobytu Badawczego
Ewidencjonowanie kosztów oraz uregulowanie wszelkich zobowiązań powstałych w
okresie realizacji Pobytu Badawczego jest możliwe do dnia złożenia raportu końcowego
Stypendysty, nie dłużej jednak niż w okresie do 60 dni po zakończeniu realizacji pobytu,
w przypadku konieczności wypłaty korekty wynagrodzeń wypłaconych w trakcie Pobytu
Badawczego wynikającej z konieczności zastosowania kursu określonego w punkcie 8.3
litera b Regulaminu, najpóźniej miesiąc po zakończeniu ostatniego okresu naliczania
kursu średniego, określonego w punkcie 8.3 litera b Regulaminu.
1.2.3. ujęte w szacunkowym budżecie określonym w umowie pomiędzy PAN a Instytutem
Goszczącym
1.2.4. możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, rzetelnie udokumentowane i właściwie
zaewidencjonowane w księgach rachunkowych zgodnie ze zwyczajowymi praktykami
Instytutu Goszczącego
1.2.5. zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z regulaminem Konkursu PASIFIC oraz
umową podpisaną pomiędzy PAN a Instytutem Goszczącym, z regulacjami
wewnętrznymi i zwyczajowymi praktykami Instytutu Goszczącego
1.2.6. poniesione w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady efektywności
kosztowej, czyli uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów
1.2.7. niezbędne do realizacji Pobytu Badawczego i związanych z nim zadań opisanych w
umowie pomiędzy PAN a Instytutem Goszczącym.
1.3. Koszty kwalifikowalne ponoszone przez Instytut Goszczący dzielą się na koszty pośrednie i
koszty bezpośrednie.

2. Koszty niekwalifikowalne
2.1. Kosztami niekwalifikowalnymi są koszty lub wydatki, które nie spełniają warunków
kwalifikowalności określonych w art. 1 niniejszego Załącznika do Regulaminu.
2.2. Kosztami niekwalifikowalnymi są m.in:
2.2.1. koszty związane ze stopą zwrotu z kapitału;
2.2.2. zobowiązania i koszty ich obsługi;
2.2.3. rezerwy na poczet przyszłych strat lub zobowiązań;
2.2.4. należne odsetki;
2.2.5. wątpliwe zobowiązania;
2.2.6. straty wynikające z różnic kursowych;
2.2.7. nadmierne lub nieuzasadnione wydatki;
2.2.8. koszty poniesione w czasie zawieszenia realizacji Pobytu Badawczego;
2.2.9. koszty poniesione przed rozpoczęciem Pobytu Badawczego, np. koszt przyjazdu do
2/9

Instytutu Badawczego przed rozpoczęciem projektu;
2.2.10. podlegający odliczeniu podatek VAT, czyli taki, który zgodnie z krajowymi przepisami
jest odzyskiwalny. Podatek VAT, którego beneficjent zgodnie z krajowymi przepisami nie
jest w stanie odzyskać, jest kosztem kwalifikowalnym.
2.3. W celu uniknięcia podwójnego finansowania kosztami niekwalifikowalnymi są również koszty
zadeklarowane w ramach innych projektów finansowanych z innych źródeł, w tym w ramach
projektów programu Horyzont 2020, Horyzont Europa lub funduszy strukturalnych.
2.4. Ocena kwalifikowalności kosztów odbywa się na etapie oceny wniosku, oceny raportu
rocznego, raportu końcowego oraz kontroli i audytu zewnętrznego.

3. Koszty pośrednie
3.1. Koszty pośrednie - to koszty pośrednio związane z realizacją Pobytu Badawczego, niezbędne
do prawidłowej realizacji umowy o jego finansowanie.
3.2. Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem i traktowane są jako poniesione. Wysokość kosztów
pośrednich wynosi 20% kosztów bezpośrednich.
3.3. Do wyliczenia kosztów pośrednich koszty wynagrodzenia wnioskodawcy oraz dodatku
rodzinnego, ujęte w punkcie 5.1 litera a i b przelicza się na walutę polską według kursu euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów średnich nr 088/A/NBP/2019 z dnia
8 maja 2019 roku tj. 1 EUR = 4,2914
3.4. Instytut Goszczący umożliwi Stypendyście współdecydowanie o sposobie wydatkowania 1/5
kosztów pośrednich
3.5. Do kosztów pośrednich zaliczamy:
3.5.1. koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa
kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi
księgowej biuru rachunkowemu, obsługa i organizacja wyjazdów służbowych
Stypendysty),
3.5.2. koszty remontów pomieszczeń,
3.5.3. koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań
badawczych,
3.5.4. koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,
3.5.5. opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę oraz inne opłaty przemysłowe,
opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.)
3.5.6. usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie, z
wyjątkiem usług, o których mowa w pkt 13.2 inne koszty bezpośrednie
3.5.7. koszty utrzymania czystości pomieszczeń,
3.5.8. koszty dozoru,
3.5.9. koszty ubezpieczeń majątkowych,
3.5.10. opłaty manipulacyjne, administracyjne,
3.5.11. koszty bankowe, w tym: koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na
potrzeby projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku
bankowego, opłaty bankowe,
3.5.12. koszty subskrypcji, prenumerat (z wyjątkiem kosztów danych i dostępu do danych
wskazanych w pkt 13.3),
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3.5.13. składki należne od osób fizycznych z tytułu członkostwa w organizacjach,
stowarzyszeniach itp.,
3.5.14. koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,
3.5.15. materiały biurowe, artykuły piśmiennicze,
3.5.16. Inne koszty pośrednie niewymienione powyżej

4. Koszty bezpośrednie
4.1. Koszty bezpośrednie to koszty bezpośrednio związane z realizacją Pobytu Badawczego.
4.2. Koszty bezpośrednie obejmują:
4.2.1. Wynagrodzenia wnioskodawcy
4.2.2. Koszty realizacji badań naukowych, w tym wydatek opisany pkt 8.2.

5. Wynagrodzenie stypendysty
5.1. Instytut Goszczący może ponosić:
a) koszty zatrudnienia Stypendysty na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy na okres 24 miesięcy w kwocie w wysokości 99 000 EUR.
b) Koszty dodatku rodzinnego w wysokości 7 200 EUR dla Stypendystów, którzy w dniu
zamknięcia konkursu mają zobowiązania rodzinne, tj. są w związku małżeńskim lub w
związku o statusie równoważnym do małżeńskiego zgodnie z prawem kraju, w którym
związek został sformalizowany, posiadają dzieci na utrzymaniu badacza.
Prawo do dodatku rodzinnego ustalane jest na dzień zamknięcia konkursu i nie jest
weryfikowane w okresie od zamknięcia konkursu do zakończenia Pobytu Badawczego.
Dodatek przysługuje, jeśli małżonek(ka)/partner(ka) oraz/lub dziecko (dzieci) zmienia/ją
miejsce zamieszkania i przyjeżdża/ją do Polski wraz z nimi na okres co najmniej 3 miesięcy
w czasie realizacji Pobytu Badawczego.
5.2. Ujęte w punkcie 5.1 litera a i b kwoty w walucie (euro) przelicza się na walutę polską po
wyższym z kursów wskazanym w punkcie 5.2 litera a i b:
a) kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów średnich nr
088/A/NBP/2019 z dnia 8 maja 2019 roku
b) średni kurs euro (dla dewiz) ogłoszony przez Europejski Bank Centralny
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_r
ates/html/eurofxref-graph-pln.en.html
w okresie od 1 03 2020 do 28 02 2022 za okres od 1 03 2020 do 28 02 2022
w okresie od 1 03 2022 do 31 08 2023 za okres od 1 03 2022 do 31 08 2023
w okresie od 1 09 2023 do 28 02 2025 za okres od 1 09 2023 do 28 02 2025
5.3. Ze wskazanych w punkcie 5.1 kwot Instytut Goszczący ponosi koszty składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne oraz inne składniki wynagrodzenia. Ze środków tych pokrywane jest
także dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), jeżeli Instytut Goszczący zobowiązany
jest do jej wypłaty.
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5.4. W okresie realizacji Pobytu Badawczego Stypendysta nie może pobierać innego
wynagrodzenia w żadnej formie, także w innych podmiotach niż Instytut Goszczący.

6. Środki na realizację badań naukowych
6.1. Instytut Goszczący otrzymuje środki finansowe na realizację badań naukowych przez
Stypendystę w kwocie nieprzekraczającej 257 484zł.
6.2. Ze środków wskazanych w punkcie 6.1 ponoszone mogą być następujące rodzaje kosztów
6.2.1. Wynagrodzenia dla osób innych niż Stypendysta uczestniczących w realizacji badań
6.2.2. Koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
6.2.3. Koszty zakupu materiałów
6.2.4. Koszty wyjazdów służbowych Stypendysty
6.2.5. Koszty publikacji
6.2.6. Koszty warsztatów i konferencji
6.2.7. Inne koszty bezpośrednie

7. Wynagrodzenia dla osób innych niż stypendysta
uczestniczących w realizacji badań
7.1. Ze środków na realizację badań naukowych mogą być wypłacane wynagrodzenia dodatkowe
dla osób innych niż Stypendysta biorących udział w realizacji badań, a także dla uczestników
badań prowadzonych przez Stypendystę oraz dla naukowców prowadzących wykłady w
trakcie szkoleń, warsztatów i konferencji organizowanych w ramach Pobytu Badawczego.
7.2. Ze środków na realizację badań nie dopuszcza się finansowania stypendiów naukowych.
7.3. Maksymalna wysokość środków określonych w punkcie 7.1 nie może przekroczyć 60 tys. zł,
przy czym jedna osoba nie może otrzymać więcej niż 36 tys. zł.
7.4. Wynagrodzenie dodatkowe, określone w punkcie 7.1 może być wypłacane na podstawie
umowy o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy lub umowy cywilnoprawnej.

8. Koszty zakupu aparatury naukowo-badawczej,
urządzeń i oprogramowania
8.1. W tej kategorii kosztów ujmowane są wydatki na zakup lub wytworzenie aparatury naukowobadawczej, innych urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia prac
naukowych w ramach Pobytu Badawczego, rozumianych jako:
8.1.1. Aparatura naukowo-badawcza (wg definicji GUS) - zestaw/zestawy urządzeń
badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i
wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności
pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub
eksploatacyjnych), która zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w
Instytucie Goszczącym zaliczana jest do środków trwałych.
8.1.2. Inne urządzenia - inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo
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badawczej, które zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w
Instytucie Goszczącym zaliczane są do środków trwałych.
8.1.3. Oprogramowanie - zakupione na potrzeby Pobytu Badawczego oprogramowanie, które
zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) obowiązującymi w Instytucie Goszczącym
zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych.
8.2. W przypadku aparatury naukowo badawczej, urządzeń i oprogramowania stanowiących środki
trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koszt kwalifikowany stanowią wydatki na
ich zakup lub wytworzenie poniesione przez Instytut Goszczący do dnia przyjęcia ich do
używania.

9. Koszty zakupu materiałów
9.1. Koszty zakupu materiałów obejmują koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych
przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji Pobytu Badawczego, w tym m.in.:
9.1.1. surowce,
9.1.2. półprodukty,
9.1.3. odczynniki,
9.1.4. drobny sprzęt laboratoryjny,
9.1.5. sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia,
oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), o ile zgodnie z zasadami
(polityką) rachunkowości Instytutu Goszczącego nie są zaliczane do środków trwałych,
9.1.6. inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości Instytutu
Goszczącego nie są zaliczane do środków trwałych.

10. Koszty wyjazdów służbowych
10.1. Koszty wyjazdów służbowych obejmują m.in.:
10.1.1. koszty udziału Stypendysty oraz osób innych niż Stypendysta biorących udział w
realizacji badań w seminariach / konferencjach związanych z tematyką badań, z
wyłączeniem opłat konferencyjnych
10.1.2. koszty wyjazdów (w tym delegacji) Stypendysty oraz osób innych niż Stypendysta
biorących udział w realizacji badań, niezbędnych do realizacji badań np. kwerendy,
badania terenowe itp.
10.1.3. Koszty udziału Stypendysty oraz osób innych niż Stypendysta biorących udział w
realizacji badań w szkoleniach i innych spotkaniach organizowanych w ramach
Programu PASIFIC
10.1.4. Jeśli siedziba jednostki, w której realizowany jest Staż Pozaakademicki znajduje się
poza miejscem świadczenia pracy Stypendysty
10.1.4.1. koszty noclegu w miejscu odbywania Stażu Pozaakademickiego,
10.1.4.2. koszty podróży do miejsca odbywania Stażu Pozaakademickiego z miejsca
świadczenia pracy w Instytucie Goszczącym do miejsca odbywania Stażu i z
powrotem.
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10.2. Koszty wyjazdów służbowych obejmują:
10.2.1. diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,
10.2.2. ubezpieczenie osobowe,
10.2.3. inne uzasadnione i niezbędne do realizacji wyjazdów koszty, takie jak: wizy, koszty
wymaganych szczepień itp.

11. Koszty publikacji
11.1. Koszty publikacji obejmują:
11.1.1. koszty publikacyjne artykułów naukowych lub koszty udostępniania danych
badawczych w otwartym dostępie,
11.1.2. koszty zakupu usług specjalistycznych niezbędnych do przygotowania publikacji
(korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne).

12. Koszty warsztatów i konferencji
12.1. Koszty warsztatów i konferencji obejmują:
12.1.1. koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań w tym m.in.:
12.1.1.1. koszty wynajmu sal konferencyjnych i sal spotkań,
12.1.1.2. catering,
12.1.1.3. koszty podróży i pobytu zaproszonych gości,
12.1.1.4. inne niż koszty wynagrodzeń koszty organizacji warsztatów i konferencji
12.1.2. koszty opłat konferencyjnych związanych z udziałem Stypendysty w warsztatach i
konferencjach zewnętrznych.

13. Inne koszty bezpośrednie
13.1. Inne koszty bezpośrednie to pozostałe koszty bezpośrednio związane z realizacją Pobytu
Badawczego nieujęte w innych kategoriach kosztowych m.in.:
13.1.1. koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne,
badania ankietowe itp.),
13.1.2. koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji
badań,
13.1.3. koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z
realizacją konkretnego zadania badawczego,
13.1.4. koszty zakupu danych / baz danych lub dostępu do nich.
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14. Przychody związane z realizacją pobytu
badawczego
14.1. Przychodami związanymi z realizacją Pobytu Badawczego nie są:
14.1.1. odsetki wynikające z prowadzenia rachunku bankowego, który Instytut Goszczący
zobowiązany jest wyodrębnić w związku z realizacją Pobytu Badawczego,
14.1.2. Przychody z różnic kursowych z operacji walutowych związanych z realizacją Pobytu
Badawczego.
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