
Rozdział – Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych 

w ramach poszczególnych osi, działań i poddziałań 

I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 

Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, typ projektu 1 

 

Limity wydatków obowiązujące dla poddziałania I.2.2, typ projektu 1: 

− wydatki związane ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym prac badawczo-rozwojowych 

(podwykonawstwo) będą kwalifikowalne do wysokości 50% wydatków 

kwalifikowalnych, 

− koszty budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, 

amortyzacja budynków) będą kwalifikowane do wysokości 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, 

− wydatki na realizację prac przedwdrożeniowych nie mogą przekroczyć 20% kosztów 

kwalifikowalnych projektu.   

 

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się: 

1. Wydatki na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego 

lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, w tym wydatki 

związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych (B+R), w szczególności koszty 

bezpośrednie takie jak:  

a) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w 

zakresie, w jakim są zatrudnieni przy danym projekcie,  

b) koszty aparatury i sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych w zakresie i przez 

okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. W ramach tej kategorii kosztów 

kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:  

 aparatury naukowo-badawczej i sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia prac 

B+R, 

 wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji 

uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych 

i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy 

technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. 

Nie jest wymagana zgoda IP w przypadku rozliczania odpisów amortyzacyjnych lub 

kosztów odpłatnego korzystania z ww. zasobów, gdy zasoby te są pozyskiwane od 

uczelni publicznej, państwowego instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej 

organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 

pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która 

podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek 

naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o zasadach finansowania nauki i otrzymała co najmniej ocenę B. 



W przypadku pozyskania zasobów od innych podmiotów niż wyżej wymienione 

konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody IP.  

c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane 

na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko 

koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie 

powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku, gdy budynki wykorzystywane 

są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu 

amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji 

projektu objętego pomocą. Jeżeli chodzi o grunty, kosztami kwalifikowalnymi są dzierżawa 

(tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty 

za użytkowanie wieczyste bez części odsetkowej), które odpowiadają proporcji 

wykorzystania gruntu w celu realizacji projektu objętego pomocą. 

d) koszty podwykonawstwa – koszty prac B+R wykonywanych przez strony trzecie oraz 

koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie na podstawie umowy, których nie 

używa się w lokalu beneficjenta. 

Nie jest wymagana zgoda IP w przypadku zlecania prac B+R uczelni publicznej, 

państwowemu instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją 

prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie 

jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której 

mowa w art. 41 ust.1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki i otrzymała co najmniej ocenę B. 

Zlecanie prac B+R (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione wyżej możliwe jest 

wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody IP.  

e) pozostałe koszty operacyjne, np.: 

 materiały (np. surowce, półprodukty, odczynniki), 

 sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka 

trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),  

 koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i 

w proporcji wykorzystania w projekcie, 

 wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do 

przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane 

systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej) wykorzystywanej do badań 

przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych projektu, 

 elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji 

pilotażowej lub demonstracyjnej. 

2. Wydatki na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach 

pomocy de minimis, w szczególności koszty bezpośrednie takie jak:  

a) koszty personelu zatrudnionego przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych w zakresie, 

w jakim są one bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu 

objętego dofinansowaniem,  



b) koszty narzędzi i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do prac 

przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem. W ramach tej kategorii kosztów 

kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi i 

sprzętu wykorzystywanego do prac przedwdrożeniowych projektu i są bezpośrednio 

wykorzystywane w związku z projektem, 

c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji prac 

przedwdrożeniowych projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się 

tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie 

powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku, gdy budynki wykorzystywane 

są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu 

amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji 

projektu objętego pomocą. Jeżeli chodzi o grunty, kosztami kwalifikowalnymi są dzierżawa 

(tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej) i wieczyste użytkowanie gruntów (tylko opłaty 

za użytkowanie wieczyste bez części odsetkowej), które odpowiadają proporcji 

wykorzystania gruntu w celu realizacji projektu objętego pomocą, 

d) koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych 

w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie. 

W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty 

usług: 

 świadczonych przez konsultantów zewnętrznych, 

 niemających charakteru ciągłego ani okresowego, 

 niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi 

doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama, 

e) pozostałe koszty operacyjne, np.: 

 materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych (np. surowce, 

półprodukty, odczynniki), 

 drobne narzędzia i sprzęt (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu 

środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką 

rachunkowości) wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych,  

 koszty utrzymania linii technologicznych w okresie i w proporcji wykorzystania 

do prac przedwdrożeniowych projektu, 

 usługi rzecznika patentowego, 

 koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac 

przedwdrożeniowych projektu, np. koszty uzyskania certyfikatu. 

Uwaga: Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis dostępne są 

wyłącznie dla przedsiębiorców. 

 

3. Wydatki na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach 

pomocy publicznej na usługi doradcze MŚP:  



a) koszty podwykonawstwa – koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych 

w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie. 

W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty 

usług: 

 świadczonych przez konsultantów zewnętrznych, 

 niemających charakteru ciągłego ani okresowego, 

 niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi 

doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama. 

Uwaga: Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy publicznej na usługi 

doradcze dostępne są wyłącznie dla MŚP. 

 

Koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 25% całkowitych 

bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu z wyłączeniem kosztów 

podwykonawstwa, na zasadach określonych w podrozdziale 1.8. 

 

Do wydatków niekwalifikowalnych dla poddziałania zaliczamy: 

 wydatki związane z zakupem nieruchomości 
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