Katalog kosztów kwalifikowanych w Programie LIDER:
1) Wynagrodzenia z pochodnymi
- wynagrodzenia, wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w
wymiarze nie większym niż 108 osobomiesięcy (w przypadku rezygnacji Lidera ze stypendium +36
osobomiesięcy), osobomiesiąc – koszt zatrudnienia osoby w pełnym wymiarze czasu przez okres 1
miesiąca.
2) Aparatura:
- zakup albo amortyzacja aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej do realizacji projektu o
wartości nie przekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, obowiązują zasady
ogólne dotyczących amortyzacji danych środków trwałych, w zakresie niezbędnym i w czasie, w jakim
są one wykorzystywane do realizacji projektu,
3) Materiały:
- wydatki na zakup środków nietrwałych niezbędnych do realizacji projektu,
4) Wartości niematerialne
- wydatki na zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnych do realizacji
projektu,
- wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz technicznych i finansowych oraz innych usług
specjalistycznych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, w tym wydatki na ocenę
potencjału rynkowego przedmiotu prac rozwojowych i możliwości jego komercjalizacji,
- wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z
opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu,
5) Podróże służbowe:
- wydatki na wymianę międzynarodową prowadzoną w ramach projektu oraz delegacje krajowe
niezbędne do realizacji projektu,
- wydatki na delegacje oraz opłaty za udział w konferencjach, związanych z tematyką projektu,
6) Publikacje
- wydatki związane z nabyciem publikacji, dostępem do baz danych i innych odpłatnych źródeł
informacji niezbędnych do realizacji projektu,
- wydatki na publikację wyników badań w czasopismach typu Open Access,
- wydatki na promocję projektu, w tym promocję rezultatów projektu,
7) Organizacja warsztatów

- wydatki na organizację warsztatów naukowych, ściśle związanych z tematyką projektu - w tym
koszt wynajmu pomieszczeń, obsługi oraz koszty podróży oraz diet zaproszonych gości.
8) Koszty ogólne
- obejmujące opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie,
wynagrodzenia personelu zarządzającego, administracyjnego oraz finansowego, nieprzekraczające
15% sumy poz. 1 – 7 kosztów kwalifikowanych projektu.

