
Aparatura 

W tej sekcji należy zaplanować koszty zakupu lub 

wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, 

innych urządzeń oraz oprogramowania 

niezbędnego do prowadzenia prac naukowych.  

 

Ze środków projektu nie można finansować lub 

współfinansować zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury 

informatycznej o wartości jednostkowej 

przekraczającej 500 000 zł. 

 



Aparatura naukowo-badawcza (wg definicji GUS) rozumiana jest jako 

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 podmiocie realizującym projekt zaliczana jest do 

środków trwałych. 

Inne urządzenia – w tej pozycji należy ująć inne urządzenia niespełniające definicji 

aparatury naukowo-badawczej, które zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości 

obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane są do środków 

trwałych. 

Oprogramowanie – w tej pozycji wykazywane jest zakupione na potrzeby projektu 

oprogramowanie, które zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) 

obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane jest do wartości 

niematerialnych i prawnych. 
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Aparatura 

UWAGA: 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 stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia 

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu ww. 

ustawy, obejmujące ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia przyjęcia 

ich do używania, przy uwzględnieniu odmiennych zasad kwalifikowalności kosztów 

dotyczących pomocy publicznej. 

W przypadku podmiotów ubiegających się o otrzymanie pomocy publicznej koszty 

aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania są kwalifikowalne 

w   zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu 

badawczego. Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane 

do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty 

kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi 

realizacji projektu badawczego obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości. 

  
 



Aparatura | Dodawanie  

W celu podania poszczególnych pozycji aparatury 

należy kliknąć Dodaj. 



Aparatura | Dodawanie  
 

W oknie dotyczącym danej aparatury należy podać następujące dane: 

 

  

Uwaga: jeżeli planowany jest zakup tej samej 

aparatury do więcej niż jednego podmiotu 

wówczas trzeba dodać daną pozycję 

aparaturową dla każdego podmiotu oddzielnie 

 

Koszt jednostkowy danej aparatury, nie może być 

wyższy niż 500 000 zł. 

 

Jeżeli wnioskowane dofinansowanie wynosi 

100% wartości aparatury to wartość ta zostanie 

automatycznie wyliczona po zapisaniu danych. 

 

Uwaga: dofinansowanie z podmiotu realizującego 

(jeśli dotyczy) (PLN)  należy wypełnić tylko  

w przypadku, gdy podmiot realizujący planuje 

dofinansować zakup aparatury. Łączna wartość 

jednostkowej aparatury (wnioskowane 

dofinansowanie + dofinansowanie z podmiotu 

realizującego) nie może przekraczać 500 000 zł. 
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Aparatura | Dodawanie Nowej Aparatury| 

Dofinansowanie z podmiotu realizującego |  

Jeśli „nie dotyczy”: 

Jeśli „nie dotyczy” to: 

- pole może pozostać puste; 

- pole może zostać uzupełnione wartością 0. 

               



Aparatura | Dodawanie Nowej Aparatury| 

 Wybór podmiotu 



Aparatura | Dodawanie Nowej Aparatury| 

Dofinansowanie z podmiotu realizującego |  

Jeśli „dotyczy”: 

Jeśli „dotyczy” to: 

- pole należy uzupełnić kwotą dofinansowania; 

- pole „Wnioskowane dofinansowanie z NCN” zostanie pomniejszone o wpisaną wartość. 


