Załącznik do uchwały Rady NCN nr 73/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie kosztów dofinansowanych
przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektów dofinansowanych w konkursie ARTIQ – Centra
Doskonałości AI organizowanym wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe
Centrum Nauki.

KOSZTY W KONKURSIE ARTIQ – CENTRA DOSKONAŁOŚCI
W OBSZARZE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA DOFINANSOWANIE
BADAŃ PODSTAWOWYCH
Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz
dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu
i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach
środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych). Kosztorys należy zaplanować na cały okres
trwania, z podziałem na poszczególne lata realizacji projektu.
KOSZT KWALIFIKOWAL NY to koszt, który może zostać objęty dofinansowanie m ze środ kó w
NCN na realizację badań podstawowych, o ile będzie spełniać łącznie następujące warunki:
1. jest niezbędny do realizacji zadań,
2. jest poniesiony w okresie kwalifikowalności, tj. od dnia wskazanego w umowach
o dofinansowanie a do dnia zakończenia realizacji badań,
3. jest celowy i oszczędny,
4. jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania,
5. jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi Instytucji
Hostującej oraz regulacjami NCN, w szczególności z zasadami określonymi
w niniejszym dokumencie.
Kosztami kwalifikowalnymi nie są:
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. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli Instytucja Hostująca ma prawną możliwość jego
odzyskania,
3. koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych,
4. koszty leasingu aparatury naukowo-badawczej1,
5. koszty obniżenia pensum dydaktycznego,
6. koszty wydania monografii 2, będącej efektem realizacji badań naukowych , która nie
uzyskała pozytywnej oceny przeprowad zon ej przez NCN,
7. koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopisma ch
hybrydowych , zgodnie z definicją zawartą w Polityce Narodowe go Centrum Nau ki
dotyczącej otwarteg o dostępu do publikacji,
8. koszty wynagrodze ń personelu administracyjn ego i finansowego (m.in. obsługa kadro w a,
prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru
rachunkowe mu ),
9. koszty remontów pomieszczeń,
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 Instytucji Hostującej zaliczana jest do środków trwałych.
2 w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392).
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10. koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zad ań
badawczych,
11. koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,
12. opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę oraz inne opłaty przemysło w e ,
opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.) usługi telekomunikacyjne (telefoniczn e ,
internetowe) oraz pocztowe i kurierskie, z wyjątkie m usług, o których mowa w pkt 3.6,
13. koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty dozoru,
14. koszty ubezpieczeń majątko wych ,
15. opłaty manipulacyjne , administracyjne,
16. koszty bankowe, w tym koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na potrze b y
projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, opłaty
bankowe,
17. koszty organizacji konferencji, warsztató w, seminarió w, spotkań (z wyjątkie m kosztó w
osobowych wskazanych w pkt 3.3 i 3.4),
18. koszty subskrypcji, prenumerat (z wyjątkie m kosztów danych i dostępu do danych
wskazanych w pkt 3.6),
19. składki członkowskie od osób fizycznych w organizacjach , stowarzyszeniach itp.,
Ocena kwalifikowalności kosztów odbywa się na etapie oceny wniosku, raportu końcowego
oraz kontroli i audytu zewnętrznego.
W projekcie nie ma możliwości zaplanowania kosztów pośrednich.
Koszty kwalifikowalne to koszty bezpośrednio związane z realizacją badań, które dzielą się na
koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa i pozostałych kosztów bezpośrednich.
1. Koszty wynagrodzeń – koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
przewidziane wyłącznie dla osób będących członkami zespołu, tj. Lidera i innych
wykonawców.
Liderem może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres realizacji projektu
w Instytucji Hostującej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wysokość wynagrodzenia Lidera wynosi do 600 tys. zł rocznie.
Lider ma dowolność w kształtowaniu sposobu wynagradzania i rodzaju planowanego
zatrudnienia zespołu, pod warunkie m że wykonawca zatrudniony w Instytucji Hostującej będące j
wnioskodawcą może otrzymać wynagrodzenie wyłącznie w innej formie (np. dodatku do
umowy) niż na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku zatrudnienia wykonawcy na
podstawie umowy o pracę nie mają zastosowania dodatkowe regulacje obowiązujące
w krajowych konkursach NCN, w tym regulacje dotyczące pozycji post-doc (np. limit 7 lat od
uzyskania stopnia doktora). W przypadku zaangażowania studentów/doktorantów, Lider ma
dowolność w określeniu formy ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy
cywilnoprawnej lub stypendiów doktoranckich.
Stypendia doktoranckie mogą być zaplanowane pod warunkiem, że doktoranci spełniają
wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, niezbędne do pobierania stypendium doktoranckiego przez cały okres
realizacji planowanych zadań w projekcie.
Koszty wynagrodzeń powinny być pokryte proporcjonalnie do zakresu zaplanowanych zadań
w części dotyczącej odpowiednio: badań podstawowych (ze środków NCN) lub badań
przemysłowych, prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych (ze środków NCBR).
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Stypendium doktoranckie może być dofinansowane wyłącznie ze środków NCN.
Zaplanowane wynagrodzenia podlegają ocenie merytorycznej.
2. Podwykonawstwo – koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych
(instytucjonaln ych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym:
− koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne,
badania ankietowe itp.),
− koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji
badań naukowych (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze,
monitoringowe itp.),
− koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych
z realizacją konkretnego zadania badawczego,
− koszty tłumaczenia i redakcji manuskryptu,
− koszty wynajmu sali, cateringu itp., niezbędne do realizacji zadań badawczych
z udziałem osób badanych.
Osoby pobierające wynagrodzenia ze środków NCN w ramach realizacji zadań nie mogą
świadczyć podwykonawstwa w projekcie (bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem
instytucji ich zatrudniających).
3. Pozostałe koszty bezpośrednie
3.1. Koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania – w tej
kategorii ujmowane są koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowobadawczej, innych urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia
prac naukowych.
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 Instytucji Hostującej 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 Instytucji Hostującej zaliczane są do środków trwałych.
Oprogramowanie – w tej pozycji wykazywane jest zakupione na potrzeby projektu
oprogramowanie, które zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) obowiązującymi
w Instytucji Hostującej, zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych.
W przypadku aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, które stanowią
środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji zgodnie
z przepisami ustawy z dna 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 Instytucję Hostującą do dnia przyjęcia ich do używania.
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3.2. Materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych
przeznaczon ych do bezpośredniego zużycia przy realizacji badań naukowych , w tym
− surowce, półprodukty, odczynniki,
− materiały biurowe, artykuły piśmiennicze,
− drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, koszty
licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka),
inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości Instytucji
Hostującej nie są zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych.
3.3. Wyjazdy służbowe – koszty wyjazdów służbowych (w tym delegacji) członków
zespołu, niezbędnych do realizacji badań.
Koszty wyjazdó w służbowych obejmują:
− diety i koszty podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,
− ubezpieczenie osobowe,
− opłaty konferencyjne,
− inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty
obowiązkowych szczepień itp.
Koszty wyjazdów długoterminowych są kwalifikowalne, o ile zostały skalkulowane przy
uwzględnieniu zasady gospodarności tj. celowo i oszczędnie, na podstawie oceny ich
rzeczywistej wysokości.
3.4. Wizyty, konsultacje – koszty osobowe (diety, koszty podróży i noclegów)
indywidualnych wizyt współpracowników zewnętrznych lub konsultantów, ściśle
związane z tematyką badań.
3.5. Wykonawcy zbiorowi – ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób
o jednorodzajowymzakresie obowiązków (np. ankieterzy) oraz uczestników badań.
Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Kategoria ta nie obejmuje techników
i laborantów.
Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny
koszt,oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę
świadczeń (pieniężna, rzeczowa).
3.6. Inne – inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach , w tym :
− koszty zakupu danych, baz danych lub dostępu do nich,
− koszty specjalistycznych publikacji, pomocy naukowej i fachowej,
− koszty wydania monografii, które mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej ocen y
przeprowad zonej przez NCN,
− koszty opłat publikacyjnych artykułów naukowych z wyjątkiem opłat publikacyjnych
w czasopismach hybrydowych oraz koszty udostępniania danych badawczych
w otwartym dostępie zgodnie z Polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą
otwartego dostępu do publikacji;
− koszty audytu zewnętrznego.
W ramach budżetu można zaplanować działania mające na celu upowszechnianie
realizowanych badań i ich rezultatów. Planowane do poniesienia koszty związane
z takimi działaniami, spełniające warunki kwalifikowaln ości, należy ująć odpowiedn io
w kategorii „Koszty wynagrodzeń ”, „Podwykonawstwo” itd.
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