INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA
ZAŁĄCZNIKA DO WNIOSKU O FINANSOWANIE ZESPOŁU BADAWCZEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POLSKIEJ NAUKI KOSZTORYSU ZADANIA BADAWCZEGO CZĘŚĆ C.2 WNIOSKU O FINANSOWANIE (tabele 2.1-2.3)
C.2.1 Kosztorys sumaryczny, C.2.2 Kosztorysy Podmiotu Lidera i Innych Jednostek, C.2.3 Harmonogram płatności
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Niniejszy załącznik stanowi integralną część Wniosku o finansowanie Zespołu Badawczego i służy do przedstawienia szczegółów kosztorysu Zadania
Badawczego ujętego w części merytorycznej Wniosku o finansowanie.
Wypełniając poszczególne pola arkuszy kalkulacyjnych należy mieć na uwadze wymagania zawarte w niniejszym dokumencie oraz wymagania
formalne i merytoryczne określone w „Kryteriach wyłaniania Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego
Instytutu Badawczego” oraz w „Ogólnych zasadach kwalifikowalności wydatków”, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu.
Celem zapewnienia prawidłowej edycji arkuszy kalkulacyjnych sugerujemy posługiwać się oprogramowaniem MS Office/Excel.
Arkusze kalkulacyjne należy wypełnić w języku polskim oraz języku angielskim (w tym samym dokumencie) odzielając czytelnie za pomocą ukośnika "/"
obie wersje językowe.
Konstruując kosztorys Zadania Badawczego należy posługiwać się pełnymi liczbami bez miejsc po przecinku. Nie dotyczy kwot wyliczanych
automatycznie w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem.
Wypełniając pola należy stosować czcionkę Calibri. Danymi należy wypełniać Arkusze poświęcone Podmiotowi Lidera i poszczególnych Konsorcjantów
oraz C. 2.3 Harmonogram płatności. Natomiat arkusz C.2.1 Kosztorys sumaryczny zawiera formuły automatycznie zliczające dane z arkuszy C.2.2
Liczby porządkowe (l.p.) w kosztorysach szczegółowych każdego z podmiotów należy nadawać samodzielnie.
Informacje przedstawione w Kosztorysie powinny być spójne z zakresem merytorycznym Zadania Badawczego, co będzie przedmiotem
oceny merytorycznej wniosku o finansowanie.
Kosztorys Zadania Badawczego może obejmować wyłącznie koszty kwalifikowalne zgodnie z załącznikiem 6 do Regulaminu konkursu pn. "Ogólne zasady
kwalifikowalności wydatków Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego"
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Okresy płatności w części C.2.3 Harmonogram płatności są wyrażone w kwartałach kalendarzowych. Środki finansowe będą przekazywane Jednostce
Naukowej z góry nie częściej niż raz na kwartał. Jednostka Naukowa składa pierwszy Wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy
środków finansowych w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o finansowanie lub rozpoczęcia realizacji Zadania Badawczego (jeżeli
rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi później niż podpisanie Umowy o finansowanie). Planowany termin wydatkowania środków ujęty we Wniosku o
płatność odnosi się do kwartału kalendarzowego. Pierwszy wniosek o płatność może zostać złożony w odniesieniu do okresu krótszego niż 3 (trzy)
miesiące, w przypadku gdy termin rozpoczęcia realizacji projektu, nie pokrywa się z kwartałem kalendarzowym.
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Stawkę ryczałtu dla kosztów pośrednich należy wpisać w arkuszu Podmiot Lidera. Ta sama stawka obowiązuje Konsorcjantów i zostanie automatycznie
pobrana do pozostałych arkuszy C. 2.2 oraz do arkusza C.2.1 Kosztorys sumaryczny.
Niniejszy skoroszyt uwzględnia możliwość wprowadzenia łącznie 9 dodatkowych jednostek naukowych- Konsorcjantów (poza podmiotem Lidera). W
celu wykorzystania wszystkich 9 arkuszy dla Konsorcjantów należy odkryć arkusze C.2.2K 6-K 9. Analogicznie należy odkryć wiersze nr 18-22 w tabeli
C.2.1 Kosztorys sumaryczny. W przypadku konieczności wprowadzenia danych dla większej liczby Konsorcjantów należy powielić odpowiednie arkusze
oraz komórki w podsumowaniach w C.2.1 Kosztorys sumaryczny, pamiętając jednocześnie o konieczności aktualizacji formuł, które automatycznie
podliczają poszczególne komórki w arkuszach, jak i pomiędzy nimi.
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Nie należy usuwać żadnych pól, arkuszy udostępnionego arkusza kalkulacyjnego.
Jeżeli liczba zaproponowanych pól/arkuszy w konkretnych przypadkach nie jest adekwatna do specyfiki Zadania Badawczego, należy wpisać
każdorazowo w takim polu „nie dotyczy”.
W przypadku zbyt małej liczby wierszy dla poszczególnych wydatków w arkuszach poświęconych wnioskodawcy oraz konsorcjantom należy
samodzielnie dodać wiersze w celu wprowadzenia kolejnych wydatków, zachowując odpowiednie formatowanie. W przypadku wiekszej ilości tesktu
należy zmienić wysokość wierszy w celu zachowana czytelności wydruku.
Arkusz kalkulacyjny zawiera aktywne formuły, ułatwiające sumowanie i obliczanie poszczególnych pozycji oraz kategorii , jak i całego kosztorysu.
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Wnioskodawca odpowiada za prawidłowość obliczeń zawartych w kosztorysie, w tym za aktualizację i dostosowanie formuł do specyfiki
opracowywanego Zadania Badawczego. Arkusz jest chroniony. W celu sformatowania dodanych wierszy lub w przypadku potrzeby aktualizacji formuł
należy zdjąć ochronę arkusza.
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Wypełnione arkusze kalkulacyjne Kosztorysu należy wydrukować i dołączyć do Wniosku o finansowanie. Wersję edytowalną należy dołączyć do wersji
elektronicznej wniosku.

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

C.2.1 Kosztorys sumaryczny

2

C.2.Kosztorys zadania badawczego/ Costs estimation of a research task
Kosztorys Zadania Badawczego może obejmować wyłącznie koszty kwalifikowalne zgodnie z załącznikiem 6 do Regulaminu konkursu pt. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego /The cost estimation of the Research Task may only
include eligible costs in accordance with Appendix 6 to the Competition Regulations „General rules for the eligibility of expenses of Research Teams conducting scientific activity in the form of the Virtual Research Institute”

2.1 Kosztorys sumaryczny według kategorii wydatków w podziale na Podmiot Lidera (Wnioskodawcy) i Inne Jednostki (Konsorcjantów)/Summary costs estimation by categories of expenditures broken down into Leader's legal person
(Applicant) and Other Research Units (Consortium Members)
Koszty pośrednie (ryczałt do
15% bez podwykonawstwa /
usług obcych, aparatury
naukowo-badawczej, środków
trwałych
i WNiP /
Indirect costs (flat rate up to
15%) without subcontracting
/external services,scientificresearch equipment, fixed and
intangible assets
(PLN)

Koszty bezpośrednie/ Direct costs
Podmiot
lidera/Konsorcjant
Nazwa podmiotu / Legal person name

Leader
Entity/Consortium
Member

2

3

Koszty aparatury naukowo-badawczej*,
środków trwałych
i wartości niematerialnych
i prawnych (WNiP)/Costs of scientific-research
equipment, costs of fixed and intangible assets
(w tym zakupy, odpisy amortyzacyjne, leasing lub
koszty odpłatnego korzystania/ including
purchases, depreciations write-offs, leasing or
costs of paid use)
(PLN)
4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzenia / Remuneration
(PLN)

Zespół Badawczy
/ Research Team
1
Podmiot lidera/
0
Leader's research unit
Konsorcjant
/Consortium Member
1
Konsorcjant
/Consortium Member
2
Konsorcjant
/Consortium Member
3
Konsorcjant
/Consortium Member
4
Konsorcjant
/Consortium Member
5

Finansowanie
z Funduszu ogółem
dla Podmiotu / Total
Fund's financing for the
research unit
(PLN)

Sumy wydatków w poszczególnych kategoriach wydatków /Sums of expenditures in
separate categories of expenses
(PLN)

0,00

Personel administracyjny, w tym zarządzający
Zadaniem Badawczym/ Administrative staff,
including staff managing Research Task

0,00

% łącznej wartości wynagrodzenia
Członków Zespołu Badawczego /%
of the total value of the
remuneration of the members of
the research team

#DZIEL/0!

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Stawka (%) ryczałtu kosztów
pośrednich/ Flat rate (%) of
inirect costs

Podwykonawstwo
i usługi obce
/Subcontracting and
external services
(PLN)

Inne koszty bezpośrednie
/ Other direct costs
(PLN)

5

6

7=(2+3+6)*% ryczałtu/flat rate

8=2+3+4+5+6+7

0%

Ogółem/Total:

0,00

C.2.2 Podmiot Lidera

3

2.2 Kosztorys – według kategorii wydatków w podziale na Podmiot Lidera (Wnioskodawcy) i Inne Jednostki (Konsorcjantów)
/ Costs estimation by categories of expenditures broken down into Leader Entity (Applicant) and Other Research Units (Consortium Members)
Nazwa Wnioskodawcy (Podmiot Lidera)/ Name of an applicant (Leader's Research Unit)

Kategoria kosztu/ Cost
category

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of
the expenditure from the Fund

1
2
…

SUMA/TOTAL: 0,00

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem Badawczym/
Administrative staff, including staff managing Research Task

1. Wynagrodzenia /Remuneration

1a. Zespół Badawczy/ Research Team

l.p./ no.

Sposób kalkulacji wysokości wydatku
wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(„brutto brutto”) za 1 m-c zaangażowania w
Zadaniu badawczym x wymiar %
Imię i nazwisko
zaangażowania w Zadaniu badawczym w FTE
Wysokość finansowania wydatku
Lidera/Członka Zespołu Rola w Zadaniu Badawczym (zgodnie z Ogólnymi
(EPC) x liczba m-cy zaangażowania w Zadaniu
z Funduszu / The amount of financing
zasadami kwalifikowalności wydatków) / Role in
Badawczym /
of the expenditure
First name and surname of
the Research Task (according to the General
Expenditure calculation method:
from the Fund
Leader/Research Team
Rules for Eligibility of Expenditure)
the amount of remuneration together with
(PLN)
Member
derivatives ("Gross gross") for 1 month of
involvement in the Research Task x dimension
of involvement-% in the Research Task in FTE
(EPC) x number of months of involvement in the
Research Task

l.p./ no.

Stanowisko/Job position

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Opis zadań/ Tasks description

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu / The amount of expenditure
financed by the Fund
(PLN)

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem Bada
Administrative staff, including staff managing Research Task

C.2.2 Podmiot Lidera
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SUMA/TOTAL: 0,00

RAZEM/TOTAL:
(Wynagrodzenie Zespołu badawczego i Personelu administracyjnego, w tym zarządzającego Zadaniem Badawczym/ Remuneration of 0,00
the Research Team and the Administrative staff, including staff managing Research Task)
Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
l.p./ no.

( PLN)

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Jeśli podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny,
należy w tej kolumnie wykazać kwoty brutto (tj.
z podatkiem VAT)./If VAT tax is an eligible cost,
gross amounts (i.e. including VAT) should be
reported in this column.

2. Koszty aparatury naukowobadawczej, środków trwałych
i wartości niematerialnych
i prawnych
(w tym zakupy, odpisy
amortyzacyjne, leasing lub koszty
odpłatnego korzystania)

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the expenditure
financing from the Fund

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

/ Costs of research equipment, costs
of fixed and intangible assets
(including purchases, depreciations
write-offs, leasing or costs of paid
use)
(PLN)

SUMA/ TOTAL: 0,00

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
(PLN)

3. Podwykonawstwo
i usługi obce/ Subcontracting and
external services

SUMA/TOTAL: 0,00

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

C.2.2 Podmiot Lidera

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

5

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

( PLN)

4. Inne koszty bezpośrednie/ Other
direct costs

SUMA/TOTAL: 0,00
Suma kosztów bezpośrednich/ Sum of direct costs

0,00

Zastosowana stawka (%) ryczałtu kosztów pośrednich (stawka ryczałtu w wysokości do 15 %) / Applied rate (%) of flat rate for indirect
costs (flat rate up to 15%)

0,00%

Suma kosztów pośrednich / Sum of indirect costs
Kategorie (1+4) x zastosowana powyżej stawka % ryczałtu kosztów pośrednich/ Category (1+4)x the rate % (the % rate applied
above for the flat rate indirect cost)

Razem/ Total

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

0,00

0,00

0,00%
15,00%

C.2.2 K 1
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2.2 Kosztorys – według kategorii wydatków w podziale na Podmiot Lidera (Wnioskodawcy) i Inne Jednostki (Konsorcjantów)
/ Costs estimation by categories of expenditures broken down into Leader Entity (Applicant) and Other Research Units (Consortium Members)
Nazwa Innej Jednostki/ Name of Other Research Unit (Konsorcjant 1/ Consortium Member 1)

Kategoria kosztu/ Cost
category

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of
the expenditure from the Fund

1
2
…

SUMA/TOTAL: 0,00

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem Badawczym/
Administrative staff, including staff managing Research Task

1. Wynagrodzenia /Remuneration

1a. Zespół Badawczy/ Research Team

l.p./ no.

Sposób kalkulacji wysokości wydatku
wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(„brutto brutto”) za 1 m-c zaangażowania w
Zadaniu Badawczym x wymiar %
Imię i nazwisko
zaangażowania w Zadaniu Badawczym w FTE
Wysokość finansowania wydatku
Lidera/Członka Zespołu Rola w Zadaniu Badawczym (zgodnie z Ogólnymi
(EPC) x liczba m-cy zaangażowania w Zadaniu
z Funduszu / The amount of financing
zasadami kwalifikowalności wydatków) / Role in
badawczym /
of the expenditure
First name and surname of
the Research Task (according to the General
Expenditure calculation method:
from the Fund
Leader/Research Team
Rules for Eligibility of Expenditure)
the amount of remuneration together with
(PLN)
Member
derivatives ("Gross gross") for 1 month of
involvement in the Research Task x dimension
of involvement-% in the Research Task in FTE
(EPC) x number of months of involvement in the
Research Task

l.p./ no.

Stanowisko/Job position

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Opis zadań/ Tasks description

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu / The amount of expenditure
financed by the Fund
(PLN)

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem Bada
Administrative staff, including staff managing Research Task

C.2.2 K 1

7

SUMA/TOTAL: 0,00

RAZEM/TOTAL:
(Wynagrodzenie Zespołu badawczego i Personelu administracyjnego, w tym zarządzającego Zadaniem Badawczym/ Remuneration of 0,00
the Research Team and the Administrative staff, including staff managing Research Task)
Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
l.p./ no.

( PLN)

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Jeśli podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny,
należy w tej kolumnie wykazać kwoty brutto (tj.
z podatkiem VAT)./If VAT tax is an eligible cost,
gross amounts (i.e. including VAT) should be
reported in this column.

2. Koszty aparatury naukowobadawczej, środków trwałych
i wartości niematerialnych
i prawnych
(w tym zakupy, odpisy
amortyzacyjne, leasing lub koszty
odpłatnego korzystania)

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the expenditure
financing from the Fund

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

/ Costs of research equipment, costs
of fixed and intangible assets
(including purchases, depreciations
write-offs, leasing or costs of paid
use)
(PLN)

SUMA/ TOTAL: 0,00

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
(PLN)

3. Podwykonawstwo
i usługi obce/ Subcontracting and
external services

SUMA/TOTAL: 0,00

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

C.2.2 K 1

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

( PLN)

4. Inne koszty bezpośrednie/ Other
direct costs

SUMA/TOTAL: 0,00
Suma kosztów bezpośrednich/ Sum of direct costs

0,00

Zastosowana stawka (%) ryczałtu kosztów pośrednich (stawka ryczałtu w wysokości do 15 %) / Applied rate (%) of flat rate for indirect
costs (flat rate up to 15%)

0,00%

Suma kosztów pośrednich / Sum of indirect costs
Kategorie (1+4) x zastosowana powyżej stawka % ryczałtu kosztów pośrednich/ Category (1+4)x the rate % (the % rate applied
above for the flat rate indirect cost)

Razem/ Total

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

0,00

0,00
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Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

C.2.2 K 2
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2.2 Kosztorys – według kategorii wydatków w podziale na Podmiot Lidera (Wnioskodawcy) i Inne Jednostki (Konsorcjantów)
/ Costs estimation by categories of expenditures broken down into Leader Entity (Applicant) and Other Research Units (Consortium Members)
Nazwa Innej Jednostki/ Name of Other Research Unit (Konsorcjant 2/ Consortium Member 2)

Kategoria kosztu/ Cost
category

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of
the expenditure from the Fund

1
2
…

SUMA/TOTAL: 0,00

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem Badawczym/
Administrative staff, including staff managing Research Task

1. Wynagrodzenia /Remuneration

1a. Zespół Badawczy/ Research Team

l.p./ no.

Sposób kalkulacji wysokości wydatku
wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(„brutto brutto”) za 1 m-c zaangażowania w
Zadaniu Badawczym x wymiar %
Imię i nazwisko
zaangażowania w Zadaniu Badawczym w FTE
Wysokość finansowania wydatku
Lidera/Członka Zespołu Rola w Zadaniu badawczym (zgodnie z Ogólnymi
(EPC) x liczba m-cy zaangażowania w Zadaniu
z Funduszu / The amount of financing
zasadami kwalifikowalności wydatków) / Role in
badawczym /
of the expenditure
First name and surname of
the Research Task (according to the General
Expenditure calculation method:
from the Fund
Leader/Research Team
Rules for Eligibility of Expenditure)
the amount of remuneration together with
(PLN)
Member
derivatives ("Gross gross") for 1 month of
involvement in the Research Task x dimension
of involvement-% in the Research Task in FTE
(EPC) x number of months of involvement in the
Research Task

l.p./ no.

Stanowisko/Job position

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Opis zadań/ Tasks description

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu / The amount of expenditure
financed by the Fund
(PLN)

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem Bada
Administrative staff, including staff managing Research Task

C.2.2 K 2

10

SUMA/TOTAL: 0,00

RAZEM/TOTAL:
(Wynagrodzenie Zespołu badawczego i Personelu administracyjnego, w tym zarządzającego Zadaniem Badawczym/ Remuneration of 0,00
the Research Team and the Administrative staff, including staff managing Research Task)
Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
l.p./ no.

( PLN)

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Jeśli podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny,
należy w tej kolumnie wykazać kwoty brutto (tj.
z podatkiem VAT)./If VAT tax is an eligible cost,
gross amounts (i.e. including VAT) should be
reported in this column.

2. Koszty aparatury naukowobadawczej, środków trwałych
i wartości niematerialnych
i prawnych
(w tym zakupy, odpisy
amortyzacyjne, leasing lub koszty
odpłatnego korzystania)

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the expenditure
financing from the Fund

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

/ Costs of research equipment, costs
of fixed and intangible assets
(including purchases, depreciations
write-offs, leasing or costs of paid
use)
(PLN)

SUMA/ TOTAL: 0,00

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
(PLN)

3. Podwykonawstwo
i usługi obce/ Subcontracting and
external services

SUMA/TOTAL: 0,00

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

C.2.2 K 2

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund

Sposób kalkulacji wysokości wydatku /
Expenditure calculation method

( PLN)

4. Inne koszty bezpośrednie/ Other
direct costs

SUMA/TOTAL: 0,00
Suma kosztów bezpośrednich/ Sum of direct costs

0,00

Zastosowana stawka (%) ryczałtu kosztów pośrednich (stawka ryczałtu w wysokości do 15 %) / Applied rate (%) of flat rate for indirect
costs (flat rate up to 15%)

0,00%

Suma kosztów pośrednich / Sum of indirect costs
Kategorie (1+4) x zastosowana powyżej stawka % ryczałtu kosztów pośrednich/ Category (1+4)x the rate % (the % rate applied
above for the flat rate indirect cost)

Razem/ Total

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

0,00

0,00

11

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

C.2.2 K 3

12

2.2 Kosztorys – według kategorii wydatków w podziale na Podmiot Lidera (Wnioskodawcy) i Inne Jednostki (Konsorcjantów)
/ Costs estimation by categories of expenditures broken down into Leader Entity (Applicant) and Other Research Units (Consortium Members)
Nazwa Innej Jednostki/ Name of Other Research Unit (Konsorcjant 3/ Consortium Member 3)

Kategoria kosztu/ Cost
category

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of
the expenditure from the Fund

1
2
…

SUMA/TOTAL: 0,00

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem Badawczym/
Administrative staff, including staff managing Research Task

1. Wynagrodzenia /Remuneration

1a. Zespół Badawczy/ Research Team

l.p./ no.

Sposób kalkulacji wysokości wydatku
wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(„brutto brutto”) za 1 m-c zaangażowania w
Zadaniu Badawczym x wymiar %
Imię i nazwisko
zaangażowania w Zadaniu Badawczym w FTE
Wysokość finansowania wydatku
Lidera/Członka Zespołu Rola w Zadaniu Badawczym (zgodnie z Ogólnymi
(EPC) x liczba m-cy zaangażowania w Zadaniu
z Funduszu / The amount of financing
zasadami kwalifikowalności wydatków) / Role in
Badawczym /
of the expenditure
First name and surname of the Research Task (according to the General
Expenditure calculation method:
from the Fund
Leader/Research Team
Rules for Eligibility of Expenditure)
the amount of remuneration together with
(PLN)
Member
derivatives ("Gross gross") for 1 month of
involvement in the Research Task x dimension
of involvement-% in the Research Task in FTE
(EPC) x number of months of involvement in the
Research Task

l.p./ no.

Stanowisko/Job position

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Opis zadań/ Tasks description

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu / The amount of expenditure Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure
financed by the Fund
calculation method
(PLN)

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem
Administrative staff, including staff managing Researc

C.2.2 K 3

13

SUMA/TOTAL: 0,00

RAZEM/TOTAL:
(Wynagrodzenie Zespołu badawczego i Personelu administracyjnego, w tym zarządzającego Zadaniem Badawczym/ Remuneration of the 0,00
Research Team and the Administrative staff, including staff managing Research Task)
Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
l.p./ no.

( PLN)

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Jeśli podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny,
należy w tej kolumnie wykazać kwoty brutto (tj. z
podatkiem VAT)./If VAT tax is an eligible cost,
gross amounts (i.e. including VAT) should be
reported in this column.

2. Koszty aparatury naukowobadawczej, środków trwałych
i wartości niematerialnych
i prawnych
(w tym zakupy, odpisy
amortyzacyjne, leasing lub koszty
odpłatnego korzystania)

Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the expenditure financing
calculation method
from the Fund

/ Costs of research equipment, costs
of fixed and intangible assets
(including purchases, depreciations
write-offs, leasing or costs of paid
use)
(PLN)

SUMA/ TOTAL: 0,00

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
(PLN)

3. Podwykonawstwo
i usługi obce/ Subcontracting and
external services

SUMA/TOTAL: 0,00

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure
calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

C.2.2 K 3

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund

Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure
calculation method

( PLN)

4. Inne koszty bezpośrednie/ Other
direct costs

SUMA/TOTAL: 0,00
Suma kosztów bezpośrednich/ Sum of direct costs

0,00

Zastosowana stawka (%) ryczałtu kosztów pośrednich (stawka ryczałtu w wysokości do 15 %) / Applied rate (%) of flat rate for indirect
costs (flat rate up to 15%)

0,00%

Suma kosztów pośrednich / Sum of indirect costs
Kategorie (1+4) x zastosowana powyżej stawka % ryczałtu kosztów pośrednich/ Category (1+4)x the rate % (the % rate applied above
for the flat rate indirect cost)

Razem/ Total

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

0,00

0,00
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Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

C.2.2 K 4

15

2.2 Kosztorys – według kategorii wydatków w podziale na Podmiot Lidera (Wnioskodawcy) i Inne Jednostki (Konsorcjantów)
/ Costs estimation by categories of expenditures broken down into Leader Entity (Applicant) and Other Research Units (Consortium Members)
Nazwa Innej Jednostki/ Name of Other Research Unit (Konsorcjant 4/ Consortium Member 4)

Kategoria kosztu/ Cost
category

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of
the expenditure from the Fund

1
2
…

SUMA/TOTAL: 0,00

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem Badawczym/
Administrative staff, including staff managing Research Task

1. Wynagrodzenia /Remuneration

1a. Zespół Badawczy/ Research Team

l.p./ no.

Sposób kalkulacji wysokości wydatku
wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(„brutto brutto”) za 1 m-c zaangażowania w
Zadaniu Badawczym x wymiar %
Imię i nazwisko
zaangażowania w Zadaniu Badawczym w FTE
Wysokość finansowania wydatku
Lidera/Członka Zespołu Rola w Zadaniu Badawczym (zgodnie z Ogólnymi
(EPC) x liczba m-cy zaangażowania w Zadaniu
z Funduszu / The amount of financing
zasadami kwalifikowalności wydatków) / Role in
badawczym /
of the expenditure
First name and surname of the Research Task (according to the General
Expenditure calculation method:
from the Fund
Leader/Research Team
Rules for Eligibility of Expenditure)
the amount of remuneration together with
(PLN)
Member
derivatives ("Gross gross") for 1 month of
involvement in the Research Task x dimension
of involvement-% in the Research Task in FTE
(EPC) x number of months of involvement in the
Research Task

l.p./ no.

Stanowisko/Job position

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Opis zadań/ Tasks description

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu / The amount of expenditure Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure
financed by the Fund
calculation method
(PLN)

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem
Administrative staff, including staff managing Researc

C.2.2 K 4
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SUMA/TOTAL: 0,00

RAZEM/TOTAL:
(Wynagrodzenie Zespołu badawczego i Personelu administracyjnego, w tym zarządzającego Zadaniem Badawczym/ Remuneration of the 0,00
Research Team and the Administrative staff, including staff managing Research Task)
Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
l.p./ no.

( PLN)

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Jeśli podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny,
należy w tej kolumnie wykazać kwoty brutto (tj. z
podatkiem VAT)./If VAT tax is an eligible cost,
gross amounts (i.e. including VAT) should be
reported in this column.

2. Koszty aparatury naukowobadawczej, środków trwałych
i wartości niematerialnych
i prawnych
(w tym zakupy, odpisy
amortyzacyjne, leasing lub koszty
odpłatnego korzystania)

Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the expenditure financing
calculation method
from the Fund

/ Costs of research equipment, costs
of fixed and intangible assets
(including purchases, depreciations
write-offs, leasing or costs of paid
use)
(PLN)

SUMA/ TOTAL: 0,00

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
(PLN)

3. Podwykonawstwo
i usługi obce/ Subcontracting and
external services

SUMA/TOTAL: 0,00

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure
calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

C.2.2 K 4

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund

Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure
calculation method

( PLN)

4. Inne koszty bezpośrednie/ Other
direct costs

SUMA/TOTAL: 0,00
Suma kosztów bezpośrednich/ Sum of direct costs

0,00

Zastosowana stawka (%) ryczałtu kosztów pośrednich (stawka ryczałtu w wysokości do 15 %) / Applied rate (%) of flat rate for indirect
costs (flat rate up to 15%)

0,00%

Suma kosztów pośrednich / Sum of indirect costs
Kategorie (1+4) x zastosowana powyżej stawka % ryczałtu kosztów pośrednich/ Category (1+4)x the rate % (the % rate applied above
for the flat rate indirect cost)

Razem/ Total

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

0,00

0,00
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Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

C.2.2 K 5
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2.2 Kosztorys – według kategorii wydatków w podziale na Podmiot Lidera (Wnioskodawcy) i Inne Jednostki (Konsorcjantów)
/ Costs estimation by categories of expenditures broken down into Leader Entity (Applicant) and Other Research Units (Consortium Members)
Nazwa Innej Jednostki/ Name of Other Research Unit (Konsorcjant 5/ Consortium Member 5)

Kategoria kosztu/ Cost
category

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of
the expenditure from the Fund

1
2
…

SUMA/TOTAL: 0,00

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem Badawczym/
Administrative staff, including staff managing Research Task

1. Wynagrodzenia /Remuneration

1a. Zespół Badawczy/ Research Team

l.p./ no.

Sposób kalkulacji wysokości wydatku
wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi
(„brutto brutto”) za 1 m-c zaangażowania w
Zadaniu Badawczym x wymiar %
Imię i nazwisko
zaangażowania w Zadaniu Badawczym w FTE
Wysokość finansowania wydatku
Lidera/Członka Zespołu Rola w Zadaniu Badawczym (zgodnie z Ogólnymi
(EPC) x liczba m-cy zaangażowania w Zadaniu
z Funduszu / The amount of financing
zasadami kwalifikowalności wydatków) / Role in
Badawczym /
of the expenditure
First name and surname of the Research Task (according to the General
Expenditure calculation method:
from the Fund
Leader/Research Team
Rules for Eligibility of Expenditure)
the amount of remuneration together with
(PLN)
Member
derivatives ("Gross gross") for 1 month of
involvement in the Research Task x dimension
of involvement-% in the Research Task in FTE
(EPC) x number of months of involvement in the
Research Task

l.p./ no.

Stanowisko/Job position

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Opis zadań/ Tasks description

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu / The amount of expenditure Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure
financed by the Fund
calculation method
(PLN)

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

1b. Personel administracyjny, w tym zarządzający Zadaniem
Administrative staff, including staff managing Researc

C.2.2 K 5
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SUMA/TOTAL: 0,00

RAZEM/TOTAL:
(Wynagrodzenie Zespołu badawczego i Personelu administracyjnego, w tym zarządzającego Zadaniem Badawczym/ Remuneration of the 0,00
Research Team and the Administrative staff, including staff managing Research Task)
Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
l.p./ no.

( PLN)

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Jeśli podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny,
należy w tej kolumnie wykazać kwoty brutto (tj. z
podatkiem VAT)./If VAT tax is an eligible cost,
gross amounts (i.e. including VAT) should be
reported in this column.

2. Koszty aparatury naukowobadawczej, środków trwałych
i wartości niematerialnych
i prawnych
(w tym zakupy, odpisy
amortyzacyjne, leasing lub koszty
odpłatnego korzystania)

Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the expenditure financing
calculation method
from the Fund

/ Costs of research equipment, costs
of fixed and intangible assets
(including purchases, depreciations
write-offs, leasing or costs of paid
use)
(PLN)

SUMA/ TOTAL: 0,00

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund
(PLN)

3. Podwykonawstwo
i usługi obce/ Subcontracting and
external services

SUMA/TOTAL: 0,00

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure
calculation method

Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

C.2.2 K 5

l.p./ no.

Nazwa wydatku kwalifikowalnego / Name of the eligible expenditure

Wysokość finansowania wydatku
z Funduszu /The amount of financing of
the expenditure
from the Fund

Sposób kalkulacji wysokości wydatku / Expenditure
calculation method

( PLN)

4. Inne koszty bezpośrednie/ Other
direct costs

SUMA/TOTAL: 0,00
Suma kosztów bezpośrednich/ Sum of direct costs

0,00

Zastosowana stawka (%) ryczałtu kosztów pośrednich (stawka ryczałtu w wysokości do 15 %) / Applied rate (%) of flat rate for indirect
costs (flat rate up to 15%)

0,00%

Suma kosztów pośrednich / Sum of indirect costs
Kategorie (1+4) x zastosowana powyżej stawka % ryczałtu kosztów pośrednich/ Category (1+4)x the rate % (the % rate applied above
for the flat rate indirect cost)

Razem/ Total

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

0,00

0,00
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Uzasadnienie finansowania wydatku z Funduszu/ Justification for the financing of the
expenditure from the Fund

C. 2.3 Harmonogram płatności

2.3

21

Harmonogram płatności (zapotrzebowanie na środki ﬁnansowe w okresie realizacji Zadania Badawczego)
/Payment schedule (financial resources request during the execution period of the Research Task)
0

OGÓŁEM
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA /
/TOTAL
SOURCE OF FINANCING
ROK/YEAR
IQ
FUNDUSZ/ FUND
ROK/YEAR
IQ
FUNDUSZ/FUND
ROK/YEAR
IQ
FUNDUSZ/FUND

0,00

PLN

…
II Q

III Q

IV Q

RAZEM/ TOTAL
0

II Q

III Q

IV Q

RAZEM/TOTAL
0

II Q

III Q

IV Q

RAZEM/TOTAL
0

…

…

….......................................
data, miejscowość

ROK/YEAR
IQ

…

ROK/YEAR
IQ

…

ROK/YEAR
IQ

…

II Q

III Q

IV Q

RAZEM/TOTAL
0

II Q

III Q

IV Q

RAZEM/TOTAL
0

II Q

III Q

IV Q

RAZEM/TOTAL
0

….......................................
podpis i pieczęc Wnioskodawcy

Wersja wniosku formularza: WIB-APL-PZ-01/01.01/1 z dn. 30.11.2020

