
 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady NCN nr 84/2022 z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie warunków 
przeprowadzenia programu stypendialnego Narodowego Centrum Nauki dla studentów i naukowców  
z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora, realizowanego w ramach Programu Badania Podstawowe 
w III edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-2021 

 
 
 

Koszty w programie stypendialnym Narodowego Centrum Nauki 

dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora, 

realizowanego w ramach Programu Badania Podstawowe w III edycji funduszy 

norweskich i EOG na lata 2014-2021 
 

 

 

KOSZT KWALIFIKOWALNY to koszt, który może zostać objęty finansowaniem ze środków 

Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie Badania Podstawowe, przekazywanych 

Wnioskodawcy przez NCN, o ile będzie spełniać łącznie następujące warunki: 

1) jest proporcjonalny i niezbędny do zrealizowania celów programu, 

2) jest poniesiony w okresie kwalifikowalności tj. od dnia przekazania informacji 

o przyznaniu środków przez Dyrektora NCN do dnia zakończenia finansowania, 

3) jest poniesiony zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki finansowej, w szczególności 

najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów, 

4) jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania, czyli zaksięgowany 

i udokumentowany zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz polityką rachunkowości 

stosowaną przez Wnioskodawcę, 

5) jest poniesiony zgodnie z ramami prawnymi Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

/Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, 

6) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, 

w szczególności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych (jeżeli dotyczy).  

 

 

Kosztami kwalifikowalnymi w programie nie są w szczególności: 

1) koszty wynagrodzeń i stypendiów z wyjątkiem stypendium specjalnego programu NCN 

dla studenta/naukowca z Ukrainy, 

2) jakiekolwiek wydatki, których beneficjentem jest opiekun naukowy, 

3) koszty pośrednie (rozumiane jako koszty administracyjne projektu oraz koszty personelu 

obsługowego), 

4) 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 postępowań sądowych, 

5) straty wynikające z różnic kursowych; 

6) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego 

odzyskania, 

7) koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych, 

8) leasing aparatury naukowo-badawczej, 

9) koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach 

hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce Narodowego Centrum Nauki 

dotyczącej otwartego dostępu do publikacji, 

10) koszty opłat wydawniczych (np. redakcyjnych, translatorskich, edytorskich, odbitek, 

kolorowych rysunków w wersji drukowanej, submission fees) w przypadku publikacji 



 

 

objętych Polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do 

publikacji, 

11) koszty remontów pomieszczeń,  

12) koszty dostosowania pomieszczeń, 

13) koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp., 

14) opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę oraz inne opłaty przemysłowe, 

opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.) usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, 

internetowe) oraz pocztowe i kurierskie, 

15) koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty dozoru, 

16) koszty ubezpieczeń majątkowych, w tym koszty ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej na rzecz uczestnika eksperymentu medycznego oraz osoby, której skutki 

eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć, 

17) opłaty manipulacyjne, administracyjne,  

18) koszty bankowe, w tym koszty otwarcia oraz prowadzenia subkonta na rachunku 

bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, opłaty bankowe, 

19) koszty audytu zewnętrznego, 

20) koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań, 

21) koszty subskrypcji, prenumerat, 

22) składki należne od osób fizycznych z tytułu członkostwa w organizacjach, 

stowarzyszeniach itp., 

23) koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego. 

 

Ocena kwalifikowalności kosztów odbywa się na etapie oceny wniosku, oceny raportu 

końcowego z realizacji programu oraz ewentualnej kontroli. 
 

Kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją 

stacjonarnie (opcjonalnie w formie zdalnej) programu przez studenta/naukowca z Ukrainy 

w polskim podmiocie, składającym wniosek w programie. Koszty te w łącznej wysokości 

5 tys. zł miesięcznie na cały okres wnioskowanej realizacji programu, obejmują: 

 

a. koszty stypendium dla studenta/naukowca z Ukrainy w wysokości od 3,5 tys. zł do 

5 tys. zł miesięcznie, przy czym wnioskodawca może zwiększyć kwotę stypendium ze 

środków własnych; 

 

b. koszt przyjęcia studenta/naukowca z Ukrainy (koszty kształcenia, koszty umożliwienia 

prowadzenia prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub rozprawy 

doktorskiej, koszty zapewnienia opieki psychologicznej i prawnej związanej 

z kształceniem), w wysokości nie wyższej niż 1,5 tys. zł miesięcznie, przy czym 

wnioskodawca może sfinansować dodatkowe koszty ze środków własnych. 
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