
Aparatura
• W przypadku zakupu nowego lub używanego sprzętu za 

wydatki kwalifikowalne można uznać wyłącznie część 
amortyzacji odpowiadającą czasowi trwania projektu 
oraz stopniowi faktycznego wykorzystania na potrzeby 
projektu.

• Zarówno koszty amortyzacji zakupionego, jak i 
wytworzonego sprzętu są bezpośrednimi 
kwalifikowalnymi wydatkami w projekcie.



Aparatura- wymogi formalne 



Aparatura | Dodawanie

w celu podania poszczególnych pozycji aparatury 
należy kliknąć Dodaj



Aparatura | Dodawanie
W oknie dotyczącym danej aparatury należy podać:

• nazwę aparatury w języku polskim;
• nazwę aparatury w języku angielskim;
• opis (w języku angielskim);
• uzasadnienie konieczności zakupu (w języku angielskim);
• podmiot: wybrać podmiot, 
• rok zakupu lub wytworzenia;
• koszt jednostkowy (PLN) – należy podać koszt jednostkowy danej aparatury, w 

przypadku zakupu aparatury, koszt jednostkowy nie może być wyższy niż 500 
000 zł;

• liczbę;
• wnioskowane dofinansowanie z NCN (PLN) – jeżeli wnioskowane dofinansowanie 

wynosi 100% wartości aparatury to wartość ta zostanie automatycznie wyliczona 
po zapisaniu danych, koszt jednostkowy nie może być wyższy niż 500 000 zł;

• 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.



Aparatura

edytuj

zmień kolejność

dodaj 
kolejną pozycję

usuń



Aparatura

W tym miejscu należy uzasadnić konieczność 
zakupu aparatury lub pokrycia kosztów amortyzacji



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| 
Dofinansowanie z podmiotu realizującego| Jeśli 
dotyczy”:

Jeśli „dotyczy” to:
- pole należy uzupełnić kwotą dofinansowania;
- pole „Wnioskowane dofinansowanie z NCN” zostanie pomniejszone o wpisaną wartość.
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