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Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych     
                                                                                          

1. Wynagrodzenia:  
Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, ryczałtowe wraz z pochodnymi – 
ZUS. 

2. Zużycie materiałów i energii:  
- woda, energia elektryczna, gaz, olej opałowy, węgiel, koks, paliwo; 
- materiały biurowe, książki, tematyczne czasopisma krajowe i zagraniczne;  
- sprzęt specjalistyczny  oraz materiały i narzędzia niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania PSHM (aparatura specjalna, komputerowy, telekomunikacyjny, 
elektryczny, elektroniczny, meble, sprzęt AGD itp.); 
- licencje i oprogramowania ; 
- materiały laboratoryjne i fotograficzne; 
- materiały meteorologiczne i hydrologiczne; 
- materiały i narzędzia niezbędne do prac naprawczych; 
- materiały i narzędzia związane z utrzymaniem terenu; 
- środki do utrzymania czystości; 
- części zamienne do samochodów i narzędzia samochodowe. 

3. Usługi obce związane z działalnością PSHM:  
- badawczo-pomiarowe, ekspertyzy, opinie, tłumaczenia,  opracowanie metodyk 
pomiarowych; 
- wzorcowanie i legalizacja przyrządów; 
- usługi informatyczne; 
- konserwacja sprzętu ogólnego użytku; 
- usługi wydawnicze, ogłoszenia; 
- materiały informacyjne, szkolenia, konferencje; 
- usługi transportowe i opłaty parkingowe; 
- dzierżawa terenu, budynków, niezbędnej infrastruktury, najem, czynsz; 
- serwis i konserwacja sprzętu hydrologicznego i meteorologicznego, środków 
transportu ( samochodów, łodzi , pontonów); 
-  dozór mienia, sprzątania i prania; 
- ekspertyzy i doradztwo techniczne; 
- sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie czystości urządzeń oraz środków transportu, 
utrzymanie terenu;  
- usługi komunalne. 

4. Usługi łącznościowe:  
- dzierżawa łączy, telefonia stacjonarna i komórkowa, łączność internetowa i 
satelitarna, telewizja; 
- transmisja danych; 
- opłaty pocztowe, znaczki,  
- opłaty za nadawanie komunikatów, prawo do wykorzystywania częstotliwości; 
- opłaty za łączność GPS i GPRS. 

5. Prace remontowe, naprawcze oraz inwestycyjne (budynki, wyposażenie i aparatura 
PSHM): 
- koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia tj. dokumentacji niezbędnej do 
realizacji planowanego przedsięwzięcia (mapy, pozwolenia administracyjne, opinie, 
zaświadczenia oraz inne dokumenty niezbędne do uzyskania stosownych pozwoleń 
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administracyjnych, raport o oddziaływaniu na środowisko, audyt energetyczny, 
niezbędne ekspertyzy i opracowania); 
- nadzór autorski (jeśli dotyczy); 
- nabycie nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu              
jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 
●  nabycie nieruchomości jest niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia i zostanie 
wykorzystane bezpośrednio do realizacji przedsięwzięcia, tzn. jako koszt 
kwalifikowany może być uznany tylko koszt takiej części nieruchomości, która jest 
niezbędne,  
●    wartość nabytej nieruchomości nie przekracza jej wartości godziwej, 
● wartość nabytej nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym 
sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, 
●  nabycie nieruchomości zostało przewidziane we wniosku o dofinansowanie i 
wskazane w umowie o dofinansowanie, 
●  płatności związane z nabyciem są dokonywane na rzecz podmiotów zewnętrznych 
wobec Beneficjenta; 
- wartości niematerialne i prawne w formie: oprogramowania, patentów, licencji, 
nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej  lub z zakresu organizacji z 
zarządzania; 
- dostawy lub zakup urządzeń i sprzętu będących środkami trwałymi wraz 
z niezbędnymi elementami uzupełniającymi, w tym sprzętu komputerowego 
z oprogramowaniem, służących do prowadzenia działalności PSHM, w tym  prac 
badawczo – pomiarowych lub analiz oraz opracowania wyników badań; 
- koszty robót budowlano-montażowych i dostaw, niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia w tym: 
● przygotowanie terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacja, 
● roboty demontażowe i rozbiórkowe,  
● roboty ziemne i budowlano-montażowe,  
● montaż urządzeń,  
● instalacje w obiektach, 
● przyłącza doprowadzające media do obiektów, 
● zagospodarowanie terenu, elementy ogrodzeń i zieleni chroniące obiekty,  
● drogi i place technologiczne, 
● przełożenie sieci i obiektów sieciowych, 
- nadzór inwestorski, z zastrzeżeniem, że jego koszty nie mogą przekroczyć  3 % 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; 
- rozruch technologiczny urządzeń i instalacji. 

  
6. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (noclegi, bilety, ubezpieczenia, diety).      
7. Pozostałe koszty:  

- ubezpieczenia majątkowe; 
- odzież, obuwie robocze oraz pozostałe wyposażenie (np. okulary przeciwsłoneczne, 
sprzęt do prac wysokościowych) niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego 
wykonywania czynności pomiarowo-obserwacyjnych PSHM; 
- posiłki regeneracyjne i woda dla pracowników PSHM; 
- opłaty drogowe, opłaty za przewóz materiałów niebezpiecznych; 
- podatki od nieruchomości, środków transportu; 
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 - składki członkowskie na rzecz organizacji krajowych i międzynarodowych. 
8. Koszty informacji i promocji związane z upowszechnianiem informacji o tym, że 

przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW.  
9. Zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) – zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW. 
10. Koszty pośrednie ujęte w Katalogu rodzajów kosztów pośrednich kwalifikowanych 

możliwych do sfinansowania ze środków NFOŚiGW. 
11. Inne koszty niezbędne do prawidłowej działalności PSHM niewymienione powyżej 

po analizie NFOŚiGW. 
 
 

 
 
 


