Inne koszty
W tej sekcji należy przedstawić wydatki planowane na realizację
działania naukowego w ramach kosztów bezpośrednich.
Uwaga! Informacje należy podać w języku polskim.
Koszty bezpośrednie to koszty bezpośrednio związane z realizacją
działania naukowego.

W konkursie MINIATURA 5 wysokość finansowania, tj. suma innych
kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich, musi mieścić się
w przedziale od 5 000 zł do 50 000 zł.

Inne koszty
Wydatki należy zaplanować zgodnie z dokumentem Koszty w działaniach naukowych
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA, dostępnym na
stronie: uchwala24_2021-zal1-zal1.pdf (ncn.gov.pl)
Należy zaplanować wyłącznie koszty kwalifikowalne.
Koszt kwalifikowalny to koszt, który może zostać objęty finansowaniem ze środków NCN
o ile będzie spełniać łącznie następujące warunki:
• 1) jest niezbędny dla realizacji działania naukowego;
• 2) jest poniesiony w okresie realizacji działania tj. od dnia, gdy decyzja o przyznaniu
środków stała się ostateczna do dnia zakończenia realizacji działania naukowego;
• 3) jest celowy i oszczędny;
• 4) jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania;
• 5) jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi podmiotu
realizującego oraz regulacjami NCN, w tym zasadami określonymi w dokumencie Koszty
w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie
MINIATURA,

Inne koszty
Koszty bezpośrednie można zaplanować w ramach kategorii:
• Materiały i drobny sprzęt,
• Usługi obce,
• Wyjazdy służbowe,
• Wykonawcy zbiorowi,
• Inne koszty.

Inne koszty
Należy podać nazwę/opis planowanego wydatku, przyporządkować go do określonej kategorii
oraz podmiotu, a także podać jego koszt, uzasadnienie i kalkulację.

POLE WYPEŁNIANE OBOWIĄZKOWO

Inne koszty
• W konkursie MINIATURA nie można wypłacać wynagrodzeń poza wynagrodzeniami dla wykonawcy
zbiorowego (wykonawca zbiorowy to minimum dwie osoby o jednorodzajowym zakresie obowiązków
np. ankieterzy, uczestnicy badań. Kategoria ta nie obejmuje techników i laborantów). Wykonawca
zbiorowy nie może być pracownikiem podmiotu, w którym realizowane jest działanie.
W przypadku zaplanowania takiej kategorii kosztów należy we wniosku przedstawić szczegółowy
kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia,
wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Dokumentacja
konkursowa nie precyzuje jaki rodzaj umowy należy zaplanować dla wykonawców zbiorowych.
• Koszty dojazdów, przejazdów, noclegów, diet można zaplanować tylko dla osoby przewidzianej do
realizacji działania naukowego.
• Kosztami kwalifikowalnymi w konkursie MINIATURA nie są koszty leasingu, zakupu, wytworzenia lub
modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

