


 

Projekt CSA (Coordination and Support Action) 
 

 

Poziom dofinansowania: 

 

 

Koszty pośrednie:  



 

 

 

 

Personel administracyjny nie musi rozumieć 

naukowej zawartości projektu, ale powinien 

mieć ogólną wiedzę na temat tego, co będzie 

realizowane, by być w stanie 

 Oszacować koszty 

 Monitorować wydawanie środków w trakcie 

realizacji 



PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA 

 

 Short term staff exchanges;  

 Expert visits and short-term on-site or virtual training;  

 Workshops;  

 Conference attendance;  

 Organisation of joint summer school type activities;  

 Dissemination and outreach activities. 



 

 

Nie są kwalifikowalne:  
 

 koszty prowadzenia badań (także np. odczynników) 

 Koszty sprzętu trwałego i infrastruktury 

  

 



REFUNDACJA 

PONIESIONYCH KOSZTÓW 

 

 Faktycznie poniesione  i zaksięgowane  

Poniesione w czasie trwania projektu 

 Niezbędne do realizacji projektu, racjonalne, 

uzasadnione 

 Możliwa jest ich identyfikacja i weryfikacja 

 Zgodne z normalnymi zasadami 
rachunkowości i zarządzania oraz praktykami 
beneficjenta  

 



Czy można włączyć do budżetu projektu koszty 

przygotowania wniosku 

projektowego? 
NIE,  koszty przygotowania wniosku 
projektowego nie są kosztami projektu 

 
 

DLA INSTYTUCJI NAUKOWYCH 

Dofinansowanie krajowe dla koordynatorów projektów i 
liderów WP „Granty na granty” ze strony MNiSW 

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/program-granty-na-
granty-promocja-jakosci-wsparcie-polskich-koordynatorow-w-
programach-badawczych-unii-europejskiej.html 
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Czy można włączyć do budżetu projektu 

koszty przygotowania Umowy 

Konsorcjum? 

Nie. koszty przygotowanie Umowy Konsorcjum nie 

są kosztami projektu, jako że powinna być ona 

podpisana przed rozpoczęciem projektu 

Jednak  koszty związane z 

uzupełnianiem/uaktualnianiem Umowy Konsorcjum są 

kwalifikowalne, jeśli poniesione  w czasie trwania 

projektu. 

 

 



KATEGORIE KOSZTÓW 

BEZPOŚREDNICH 

Koszty osobowe 

Podwykonawstwo 

Inne koszty (podróże i diety, zakup 
towarów i usług) 



KOSZTY OSOBOWE 

 

  Wynikają z listy płac 

 

  Wynagrodzenie brutto + składki na ubezpieczenia społeczne + 
podatki + inne narzuty na wynagrodzenia (jeśli wynikają z prawa 
krajowego lub umowy o pracę lub równoważnego aktu 
zatrudnienia) 

 

  Wyliczane indywidualnie dla każdego pracownika 

  Ewidencja czasu pracy 

Koszty personelu zatrudnionego na podstawie umowy o 

pracę  (lub równoważnego aktu zatrudnienia) 



 

ZMIANY: 

GA (4.0) z 27.02.2017 

AGA (4.0) z 21.04.2017 

 

Zmiana jest następstwem trwającej od dłuższego czasu 

dyskusji na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz 

niedopasowania zasad dotyczących kosztów osobowych w 

programie Horyzont 2020 do systemów płacowych 

funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich, między 

innymi w Polsce. 

 







DWIE GRUPY BENEFICJENTÓW 

 

Pracownicy otrzymują taką samą 

wysokość wynagrodzenia 

niezależnie od tego, czy są 

zaangażowani w konkretne 

projekty, czy nie 

 

 

 

 

 

KONTYNUACJA stosowania 

dotychczasowych zasad 

 

Wynagrodzenie różni się w 

zależności od tego, czy pracownik 

pracuje na rzecz projektu, czy nie 

(project based) 

 

 

 

 

 

 

NOWE ZASADY 



Modyfikacja definicji wynagrodzenia 

podstawowego (kwalifikowalnego do refundacji)  

 
 

 

Wynagrodzenie wypłacane za zwykłe zadania pracownicze i udział w 

projektach  - do wysokości wynikającej ze zwykłych praktyk beneficjenta 

w odniesieniu do projektów krajowych 

 

 

 

 

Możliwość wypłacania w projektach H2020 

 dodatków na poziomie takim,  

jak w projektach krajowych  



BENEFICJENCI, KTÓRZY STOSUJĄ WYNAGRODZENIA 

„PROJECT BASED” – przykłady 

 

 

 Beneficjent stosuje  wewnętrzne regulacje pozwalające na 

wypłacanie dodatków przy realizacji specyficznych projektów.  

Dodatek jest wypłacany jako jeden ze składników 

wynagrodzenia. 

 

 Umowa o pracę przewiduje konkretną stawkę godzinową, 

która będzie wypłacana przy realizacji danego typu projektów. 

Ta stawka godzinowa zastępuje standardową stawkę  na czas 

pracy w projekcie. 

 

 



 

Ustalenie godzinowej stawki referencyjnej w projektach 

krajowych na podstawie: 

   

REGULACJE 
 

Wewnętrznych regulacji instytucji ustalających poziom wynagrodzeń 

wypłacanych w projektach finansowanych z krajowych źródeł  

 

 

 

PRAKTYKA 
 

Wynagrodzenie w danej wysokości w związku z realizacją projektów 

krajowych musi być wypłacone w danej instytucji choć raz przed 

złożeniem wniosku do H2020 



 

 

 Jeśli regulacje wewnętrzne ustalają różne poziomy wynagrodzeń dla 

różnych kategorii pracowników, należy się odnieść do kategorii, do 

której należy dany pracownik 

 

 Jeśli regulacje wewnętrzne ustalają różne wysokości wynagrodzeń 

dla różnych typów projektów krajowych (lub różnych typów działań w 

ramach projektu), należy się odnieść do typu projektu/rodzaju 

działania najbardziej zbliżonego do projektu H2020 

 



GŁÓWNE PROBLEMY Z IMPLEMENTACJĄ W POLSCE 

 Bardzo ogólne, niekonkretne regulacje dotyczące wypłacania 

dodatkowych wynagrodzeń w projektach krajowych w polskich 

instytucjach, szczególnie na uczelniach 

 - rożne zasady w odniesieniu do projektów finansowanych przez 

 poszczególne Agencje Finansujące 

 - duży stopień uznaniowości  

  - brak szczegółowych regulacji (np. wynagrodzenie uzupełniające 

 nie może być wyższe niż 200 % górnej stawki wynagrodzenia 

 zasadniczego) 

 

 Dodatki do wynagrodzeń w projektach krajowych wypłacane są 

nierzadko w formie umów cywilnoprawnych, bez odniesienia do czasu 

pracy w projekcie, na bazie dostarczenia rezultatu, nie rozliczania czasu 

pracy 



STAWKA Z PROJEKTU H2020 

 

Kalkulacja stawki godzinowej na bazie rocznego lub  miesięcznego 

wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w projekcie H2020. 

 

Wyliczenie stawki rocznej:  

Roczne wynagrodzenia pracownika za pracę w projekcie/liczba godzin 

przepracowanych w projekcie w danym roku obrotowym   

 

Wyliczenie stawki miesięcznej:  

Miesięczne wynagrodzenia pracownika za pracę w projekcie/liczba 

godzin przepracowanych w projekcie w danym miesiącu   

 



ODNIESIENIE DO KONKRETNEGO PRACOWNIKA 

  

 

Jeśli: 

  wymieniona poprzednio opcja nie jest możliwa do zastosowania  

 lub 

 beneficjent nie realizował krajowych projektów przed składaniem 

wniosku do projektu H2020  

 

ustalenie godzinowej stawki referencyjnej w projektach krajowych 

może nastąpić na podstawie średniego  wynagrodzenia danego 

pracownika z poprzedniego roku. 

 

 



PODWYKONAWSTWO 

ANEKS 1 

Opis działań objętych podwykonawstwem 

Przewidywany koszt każdego podwykonawstwa 

Wyjaśnienie konieczności skorzystania z podwykonawstwa 

ANEKS 2 

Wykazane koszty podwykonawstwa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na zasadach rynkowych 
 Może obejmować jedynie realizację ograniczonej 
części projektu 
 Zapewnienie jak najlepszej relacji jakości do ceny 



Czy tożsamość podwykonawcy 

powinna być wskazana na etapie pisania 

wniosku projektowego? 

 

Co do zasady tożsamości podwykonawcy 

na tym etapie nie wskazujemy, jednak w 

przypadku działającej umowy ramowej, 

powinna być wskazana, ponieważ jest ona 

znana  na etapie pisania wniosku 

projektowego 

 

 

 

          

  



INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE 
 

Podróże 
i diety 

Sprzęt trwały 
(amortyzacja) 

Koszty odpowiadające  użyciu na 
potrzeby projektu  

Zakup 
towarów 
i usług 



KALKULACJA BUDŻETU  
 

 

 

KOSZTY PERSONELU - przykład: 
 

 PM 
AMOUNT 

PM RATE 
PERSONNEL 

BUDGET 

7 PM 2000€ 14 000€ 



KALKULACJA BUDŻETU  

 

KOSZTY PODRÓŻY I DIET - przykład 

Zazwyczaj stosuje się wartości uśrednione 

 

Ilość 
podróży 

Średni 
koszt 

podróży 

Budżet na 
podróże 

12 1000€ 12 000€ 



Na etapie realizacji projektu partnerzy mogą 

dokonywać przesunięć budżetu między sobą 

nawzajem i między kategoriami kosztów bez 

uzgadniania z KE/Agencją  oraz bez 

przeprowadzenia formalnej zmiany do umowy 

o ile projekt realizowany jest zgodnie z  

zapisami  Aneksu 1 

 
Koordynator w przypadku wątpliwości 

powinien skontaktować się z KE/Agencją  

 

 



ĆWICZENIE 

Tabela budżetowa 



ROZWIĄZANIE 

(A) 

Direct 

personnel 

costs/ € 

(B) 

Other 

direct 

costs/ € 

(C) 

Direct costs of 

subcontracting

/ € 

  

(D) 

Direct costs 

of providing 

financial 

support to 

third 

parties/ € 

  

(E) 

Costs of 

inkind 

contribution

s not used 

on the 

beneficiary’

s premises/ 

€ 

  

(F) 

Indirect 

costs/ € 

  

(=0,25(A+B

-E)) 

(G) 

Special unit 

costs 

covering 

direct and 

indirect 

costs 

(H) 

Total 

estimated 

eligible 

costs/ € 

(A+B+C+D+

F+G) 

(I) 

Reimbur

sement 

rate 

(J) 

Max.grant/ € 

  

(=H*I) 

(K) 

Requested 

grant/ € 

  

120 000 38 000 

  2 000 

10 000     40 000   210 000 100% 210 000 210 000 

120 000 40 000  10 000     40 000   210 000 100% 210 000 210 000 



PARTICIPANT PORTAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

HORIZON 2020 on-line MANUAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html 

 

HORIZON 2020 DOCUMENTS 

/Annotated Grant Agreement/ 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html 

 

RESEARCH ENQUIRY SERVICE 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 
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Krajowy Punkt 

Kontaktowy  

Programów 

Badawczych UE 
Instytut Podstawowych Problemów 

Techniki  

Polskiej Akademii Nauk 

 

ul. Krzywickiego 34 

02-078 Warszawa  

 

tel:        +4822 828 74 83  

fax:       +4822 828 53 70  

e-mail:  kpk@kpk.gov.pl 

Barbara Trammer 
e-mail: barbara.trammer@kpk.gov.pl 

 

 

Bartosz Majewski 
e-mail: bartosz.majewski@kpk.gov.pl 

 

 

 

Iwona Kucharczyk 
e-mail: iwona.kucharczyk@kpk.gov.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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