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I. WSTĘP 

Koszty realizacji projektów dofinansowanych z Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 

Badawcza (zwanym dalej IDUB) muszą być uzasadnione w stosunku do przedmiotu i zakresu 

projektu oraz muszą określać wydatki oparte na realnych wyliczeniach lub prognozach w 

poszczególnych latach realizacji projektu. 

Definicje kosztów i informacje finansowe projektów realizowanych w ramach 

IDUB 

Koszty kwalifikowalne - to koszty, które mogą zostać objęte finansowaniem ze środków 

programu IDUB, o ile będą spełniać jednocześnie wszystkie poniższe warunki: 

1) są niezbędne do realizacji projektu, 

2) są poniesione w okresie kwalifikowalności adekwatnie do wymogów wybranego 

programu grantowego, 

3) są racjonalne, możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, 

4) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, regulacjami Politechniki 

Gdańskiej oraz zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. 

Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z projektem, niezbędne do prawidłowej realizacji 

umowy o jego finansowanie. Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem i traktowane są jako poniesione. 

Wysokość kosztów pośrednich i ich podział określony jest dla każdego programu odrębnie w 
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regulaminie dotyczącym jego realizacji. Wysokość kosztów wyliczana jest procentowo w 

stosunku do kosztów bezpośrednich. 

Koszty bezpośrednie to koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu – wykaz kosztów 

bezpośrednich w podziale na poszczególne programy grantowe. 

Koszty niekwalifikowalne to koszty, które nie są związane z realizacją projektów. Do kosztów 

niekwalifikowalnych należą m.in.: 

1) rezerwy na przyszłe zobowiązania, odsetki od zadłużenia i inne wydatki na obsługę 

zadłużenia, odsetki i inne wydatki z tytułu opóźnienia w płatności, kary umowne, 

mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie kosztów postepowań sądowych, 

2) koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych, 

3) koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty dozoru, 

4) koszty ubezpieczeń majątkowych, 

5) opłaty manipulacyjne 

6) koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane 

Zakaz podwójnego finansowania: 

Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie tego samego wydatku dwukrotnie 

z różnych źródeł finasowania np. z programu IDUB i subwencji lub projektu finansowanego z 

zewnętrznych źródeł. 

 

Kwalifikowalność VAT  

Podatek VAT w projektach jest kwalifikowalny, gdy rezultaty projektu nie będą 

komercjalizowane i odsprzedawane. W każdym innym przypadku wymagana jest indywidualna 

interpretacja/decyzja Kwestora Politechniki Gdańskiej. 

1. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny jeżeli został poniesiony przez Beneficjenta w ramach 

wydatkowania środków z programu IDUB w związku z kosztami kwalifikowanymi (określonymi w 

poniższym katalogu kosztów kwalifikowanych), zaś beneficjent nie ma prawnej możliwości 

odzyskania podatku VAT (podatek VAT podlegający odzyskaniu zgodnie z ustawą o VAT z dnia 11 

marca 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) nie będzie uważany za kwalifikowalny, nawet jeśli nie 

został faktycznie odzyskany przez beneficjenta, a jedynie zaistniała taka możliwość, wskazana w 

przepisach prawa w takim przypadku podatek VAT będzie zawsze wydatkiem niekwalifikowalnym).  

2. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy. W 

każdym przypadku wymagana jest indywidualna interpretacja Kwestora Politechniki Gdańskiej. 

3. Jeżeli w ramach realizowanego projektu finansowanego z środków IDUB Beneficjent wykorzystuje 

nabyte towary/usługi/środki trwałe do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje mu 

prawo do obniżenia kwoty podatku VAT, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo mu nie 
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przysługuje - kosztem kwalifikowanym może być tylko część podatku VAT dotycząca tych czynności, 

w związku z którymi beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek 

naliczony. W każdym przypadku wymagana jest indywidualna interpretacja/decyzja Kwestora 

Politechniki Gdańskiej. 

.
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III. PROGRAMY BADAWCZE 

PLUTONIUM SUPPORTING STUDENT RESEARCH TEAMS – program PLUTONIUM  ma na celu 

wspieranie działalności naukowych kół studenckich, stanowiących naturalne środowisko 

wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących 

nowe obszary badawcze. 

RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS – program RADIUM ma na celu 

wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych angażujących się w działalność 

badawczą w tematykach Centrów POB 

X – na przecięciu programu grantowego oraz kosztu bezpośredniego oznacza możliwość jego występowania jako koszt kwalifikowalny w 
ramach projektów realizowanych w danym programie grantowym 
„-” – na przecięciu programu grantowego oraz kosztu bezpośredniego oznacza koszt niekwalifikowany w ramach projektów realizowanych w 
danym programie grantowym 
* młody naukowiec – wg wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
** zgodnie z założeniami adekwatnego programu grantowego 

  

Skrócona nazwa programu Radium Plutonium 

Koszty bezpośrednie Przykładowy opis   

Zakup aparatury badawczej   Środki trwałe  - X 

Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego Środki nietrwałe  X X 

Zakup sprzętu komputerowego i 
oprogramowania 

Środki trwałe/Własności niematerialne i prawne X X 

Zakup materiałów niezbędnych do budowy 
modeli do badań pilotażowych oraz 
materiałów nietrwałych (w tym 
odczynników, gazów) 

Materiały zużywalne/ Materiały niezbędne do 
budowy modeli – w tym niskocenne środki trwałe 

- X 

Wytworzenie, dostosowanie infrastruktury 
badawczej na potrzeby badań 

- - - 

Wynajem laboratorium - - - 

Usługi obce Usługi realizowane przez zewnętrzne jednostki  X X 

Wynagrodzenie dla kierowników projektów 
Dodatek do wynagrodzenia za zwiększenie 
obowiązków 

- - 

Wynagrodzenie wykonawców (zespół 
projektowy) 

Umowa cywilnoprawna (wykonawcy spoza 
PG)/Dodatek do wynagrodzenia za zwiększenie 
obowiązków (zatrudnieni na PG)  

- - 

Wynagrodzenie personelu  technicznego 
Umowa cywilnoprawna (wykonawcy spoza PG)/ 
Dodatek do wynagrodzenia za zwiększenie 
obowiązków (zatrudnieni na PG) 

- - 

Wynagrodzenie naukowców zagranicznych Umowa cywilnoprawna/Umowa o pracę - - 

Podróż  Zgodnie z założeniami regulaminu programu X X 

Pobyt Zgodnie z założeniami regulaminu programu X X 

Udział w konferencjach 
Opłaty konferencyjne, delegacja, dieta, 
zakwaterowanie 

X X 

Organizacja spotkań/ udział w spotkaniach 
brokerskich networkingowych 

Wynajem sali, catering - - 

Opłaty publikacyjne 
Opłaty za Open Access X X 

Opłata za opublikowanie artykułu X X 
 Radium Plutonium 

KOSZTY POŚREDNIE [%] - 10 15 
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IV. FINANSOWANIE ZATRUDNIENIA NA POLITECHNICE 

GDAŃSKIEJ 

V. FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY 

VI. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI PUBLIKACYJNEJ 

VII. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ 

VIII. WSPARCIE W POZYSKIWANIU GRANTÓW W 

PRESTIŻOWYCH PROGRAMACH 

IX. STYPENDIA DLA STUDENTÓW 

ACTINIUM SUPPORTING MOST TALENTED CANDIDATES – program ACTINIUM ma na celu 

zwiększenie efektywności Politechniki Gdańskiej w konkurowaniu  o najzdolniejszych 

kandydatów na studia, na kierunkach odpowiadających tematyce Centrów POB. 

RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS – program RADON ma na celu     wspieranie 

studentów szczególnie uzdolnionych, angażujących się w działalność badawczą w 

obszarach tematycznych Centrów POB. 

 

X – na przecięciu programu grantowego oraz kosztu bezpośredniego oznacza możliwość jego występowania jako koszt kwalifikowalny w 
ramach projektów realizowanych w danym programie grantowym 
„-” – na przecięciu programu grantowego oraz kosztu bezpośredniego oznacza koszt niekwalifikowany w ramach projektów realizowanych w 
danym programie grantowym 
** Zgodnie z założeniami adekwatnego programu grantowego 

  

Skrócona nazwa programu Actinium 

 
Radon 

Koszty bezpośrednie Przykładowy opis 

 

Stypendium 
Zgodnie z założeniami 
programu 

X X 

 Actinium Radon 

KOSZTY POŚREDNIE [%] - - - 
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X. STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW 

XI. GRANTY MENTORSKIE 

TECHNETIUM TALENT MANAGEMENT GRANTS – program TECHNETIUM ma na celu 

wspieranie aktywności mentorów - nauczycieli akademickich - opiekujących się 

studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą 

w tematykach Centrów POB. 

 

X – na przecięciu programu grantowego oraz kosztu bezpośredniego oznacza możliwość jego występowania jako koszt kwalifikowalny w 
ramach projektów realizowanych w danym programie grantowym. 
„-” – na przecięciu programu grantowego oraz kosztu bezpośredniego oznacza koszt niekwalifikowany w ramach projektów realizowanych w 
danym programie grantowym 
** zgodnie z założeniami adekwatnego programu grantowego 

 

XII. WSPARCIE W OPTYMALIZACJI INFRASTRUKTURY I USŁUG 

BADAWCZYCH 

Skrócona nazwa programu Technetium 

Koszty bezpośrednie Przykładowy opis 
 

Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego Środki nietrwałe X 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki trwałe/Własności niematerialne i prawne X 

Zakup materiałów niezbędnych do budowy modeli 
do badań pilotażowych oraz materiałów 
nietrwałych (w tym odczynników, gazów) 

Materiały zużywalne/Materiały niezbędne do 
budowy modeli – w tym niskocenne środki trwałe 

X 

Usługi obce Usługi realizowane przez zewnętrzne jednostki X 

Podróż Zgodnie z założeniami regulaminu programu X 

Pobyt Zgodnie z założeniami regulaminu programu X 

Udział w konferencjach 
Opłaty konferencyjne, delegacja, dieta, 
zakwaterowanie 

X 

Wynagrodzenie dla kierownika projektu 
Dodatek do wynagrodzenia za zwiększenie 
obowiązków 

X 

Opłaty publikacyjne 

Opłaty za Open Access - 

Opłata za opublikowanie artykułu X 

 Technetium 

KOSZTY POŚREDNIE [%] - 10 


